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SUTARTIS PRIPAŽJSTA LYGIAS TEISES 
VISOMS ŠALIMS DARYTI BIZNĮ KINIJOJ
Japonijos vyriausybe tikisi, kad į 6 mene
sius Japonijos-Jungt. Valstijų santykiai 

pagerės
TOKIO, Japonija, liepos 28. 

— Dienraštis “Kukomin”, skai
tomas armijos ir ultra nacio
nalistinių Japonijos sluoksnių 
organu, penktadienį patalpino 
editorialų, kuris reikalauja, kad 
Japonija sulaužytų 9 valstybių 
sutartį, pasirašytų 1922 me
tais.

Sakytų sutartį pasirašė J. 
Valstijos, Didžioji Britanija, 
Japonija, Kinija ir dar penkios 
valstybės. Sutartis reikalauja, 
kad jų pasirašiusios valstybės 
pripažintų Kinijos nepriklauso
mybę ir palaikytų santykius su 
Kinija lygybės pagrindais. Ki
taip tariant, sutartis teikia vi
soms valstybėms lygių progų 
verstis bizniu Kinijoj.

Jų dabar japonų karininkų 
organas ir reikalauja panaikin

Įspėja britus išsi
kraustyti iš Ki

nijos ~.
TIENTSIN, Kinija, liepos 28.

— Britai ir franeuzai, kurie 
gyvena Tientsine, tačiau ne 
svetimšalių koncesijose, gavo 
laiškus, kurie pataria jiems iš
sikraustyti iš Kinijos. Laiškai 
sako, jogei atėjęs galas Brita
nijos plėšrumui Azijoje. Azija
— tai geltonosios rasės gyve
nimo vieta. Britai ir franeu
zai, jei nori išlikti gyvi, turi 
juo greičiau išvažiuoti.

Įspėjimų pasirašo “Anti- 
British National Salvation Lea- 
gue”.

44 rusų karininkai 
areštuoti

LONDONAS, Anglija, liepos 
28. — Dienraštis “The Daily 
Express” penktadienį patalpino 
pranešimų iš Varšuvos apie 
areštus Rusijoj.

Pranešimas sako, kad areš
tuota 44 aukšti armijos ir lai
vyno karininkai. Kai kurie a- 
reštuotųjų yra kaltinami tuo, 
kad jie mėginę iššaukti Rusijos 
karų su Japonija. Kiti kaltina
mi atakavę premjero Molotovo 
palankių Vokietijai politikų.

32 areštuotieji karininkai tar
navo Sibire, tolimuose rytuose. 
Tolimųjų rytų rusų armijos da
lis dabar kariauja prieš japo
nus Mongolijoj.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; šilčiau; vidutinio 
stiprumo šiaurės iki šiaurės ry
tų vėjai, pasikeičių į rytų vė
jus; saulė teka 5:39 v. r., lei
džiasi 8:13 v. v.

ti. Tegul, girdi, Jungt. Valsti
jos pajunta padėtį, kurioj su
tartis nebegins jų interesų.

Penktadienį įvyko Japonijos 
ministerių kabineto mitingas. 
Svarstyta klausimai susiję su 
Jungt. Valstijų įspėjimu, kad 
jų ir Japonijos prekybos sutar
tis pasibaigs į šešis mėnesius. 
Po kabineto mitingo valdžios 
atstovas pareiškė: esu, sunku 
įsivaizduoti padėtį, kurioj Ja
ponija ir Jungt. Valstijos ne
turės sutarties.

Japonijos vyriausybės atsto
vai reiškia viltį, kad į šešis 
mėnesius padėtis Kinijoj pasi
keis ir bus galima suvaržymai 
Amerikos bizniui nuimti. To 
pasėkoj abiejų šalių santykiai, 
manoma, pagerėsiu.

50,000 italų kareivių 
prie Francuzijos 

rubežiaus
ROMA, Italija, liepos 28. — 

50,000 rinktinų Italijos karei
vių sukoncentruota Francuzijos 
pasieniu manevrams. Manevrai 
čia daromi tikslu išmėginti Ita
lijos atsparų prieš franeuzų įsi
veržimų Italijon.

Stalinas pašalino ge
nerolą Šterną

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 28. — Ketvirtadienio va
kare Jungt. Valstijas pasiekė 
žinia apie naują sovietų virši
lų valymų. Penktadienį gauta 
daugiau smulkmenų.

Šį kartų Stalino nemalonę už
sitraukė 80 sovietų aukštų pa
reigūnų. Pašalintas iš vietos 
generolas Grigori štern toli
muose rytuose. Jo vieton, Pir
mos Raudonosios Vėliavos Ar
mijos komanduotojo, paskirtas 
generolas Popov.

Nukentėjo V. K. Tairov, bu
vęs sovietų pasiuntinys Mongo
lijai, 1937 metais gavęs Lėni 
no ordinų už pasižymėjimų tar
nyboje.

Valymas palietė laivyno in
žinierių Oras, kuris praeity ėjo 
pareigas, kaipo atašė, Washing- 
tone. Dekoracijos taipgi atim
tos buvusiam vicekomisarui 
Batis.

Miestelis išaugo Į 
dvi savaites

TUSCON, Ariz., liepos 28. — 
Prieš porų savaičių kaime Mes- 
quite, Meksikoje, 125 mylių at- 
stumoje į pietus nuo Tuscon, 
gyveno viso 20 šeimų, šiandie 
Mesquite turi 5,000 gyvento
jų.

Kas atsitiko? To kaimo apy
linkėje užtikta aukso. Ir pra
dėjo į Mesquite,aukso ieškoto
jai važiuoti. Dabar aukso čia 
surandama apie $8,640 vertės 
kasdien.

! fL

NAUJIENĮJ-ACME Telephoto
John L. Lewis, CIO prezidentas, smalkiai užvažiavo 

J. V. vice-prezidentui Garner’ui, išvadindamas jį “dar
bininkų priešu.

Kinų partizanai už
puolė Peipmgą

PEIPING, Kinija, liepos 28. 
_  Du šimtai kinų partizanų 
naktį j penktadienį įsiveržė j 
šį miestų, pasigrobė 28 turtin
gus kinus, dar keletu kinų po
licininkų ir pabėgo, pirm ne
gu Japonijos kariuomenė spė
jo atvykti i užpuolimo vieta.

Japonų kariuomenei vytis 
partizanus šiuo metu yra ne
paranku, nes lietus užplukdė 
kelius ir kariuomenei tie ke
liai pasidarė labai neparankus 
judėti.

Lietus sustabdė traukinių 
judėjimų šiaurės Kinijoj. Su 
sisiekimas palaikomas tik Pe- 
king-Mukden linija. Potvyniai 
gresia Hopeh provincijai.

Britų ir franeuzų lai
vai daro manevrus

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 28. — Italijos karo laivy
nas daro manevrus Viduržemio 
juroje. Ryšium su jų manev
rais britų ir franeuzų karo lai
vai irgi daro pratimus. Prane
šimai sako, kad britams tal
kininkauja dar graikų laivai. 
Tie pratimai esą kaip ir kontr
atakos prieš italų laivyno už
simojimus.

Ispanai atgabeno 
daug aukso į

Meksiką
MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 

sika, liepos 28. — Pranešimai 
sako, kad buvusieji Ispanijos 
respublikos vadai atsiuntė į 
Meksiku apie $50,000,000 ver
tės aukso, čia ketinama atida
ryti Ispanų bankas, kuris pa
dės pabėgėliams iš Ispanijos 
įsikurti Meksikoje. O ir Mek
sikai auksas bus naudingas. 
Jis sustiprinsiųs šalies valiu- 
tę. • • ; '

Daugiau Ispanijos pabėgėlių 
atvyko į Meksiku.

nių Valstybių Sutartį

Boikotai užgauna 
Vokietijos ; prekybų

BERLYNAS, Vokietija, lie ■ 
pos 28. — Vokietijos Institu
tas Biznio Sąlygoms Tyrinėti 
praneša, kad nacių prekyba su
siduria su rimta užduotimi nu
galėti didėjančių svetimų šalių 
kompeticijų ir boikotus. Boiko
tai užgauna Vokietijos preky
bų, -sako Institutas. Visgi, ne- 
žiūrint svetimšalių kovos, na
cių produkcija milžiniškai pa
daugėjusi.

Lenkai nusivylę 
britais

VARŠUVA, Lenkija, liepos 
28. — Lenkai tikėjosi gauti 
Londone paskolų. Jos negavo. 
Britai tik pažadėjo kreditų duo
ti. Britų šikštuinas dabar ke
lia abejonių Lenkijoje, ar tik
rai Britanija norinti “sulaiky
ti Hitlerį”.

Grand Jury indaiti- 
no 216 angliakasių
HARLAN, Ky., liepos 28. — 

Grand Jury, tyrinėjanti riau
šes Harlan kauntėje ryšium su 
nesenai pasibaigusiu anglių ka
syklų streiku, indaitino dar 112 
angliakasių ir jų pritarėjų. Vi
so dabar indaitytų streikierių 
yra 216. Daugiau nei 200 kal
tinamųjų pareiškė esu nekal
ti.

Prancūzai sugrąžino 
Ispanijai $39,000,000

MONT DE MARSAN, Fran
cuzija, liepos 28. — šeši dide
li trpkai iš čia pervažiavo Is
panijos rubežių, veždami auk
so vertės $39,750,000. šitų auk
sų Ispanijos respublikinėm vald
žia civilinio karo metu liuvo 
atgabenusi į Francuzijų. Da
bar auksas grųžinamas Ispani
jon.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Savanorių Dar

bo Talka Šventojoje ir Raudo
nėje liepos 10 d. pradėjo dar
bų. Abiem stovykloms paruoš
tos vidaus tvarkos taisyklės. 
Talkininkų darbo dienos pro
grama labai gyva: darbas, ka
rinė mankšta, paskaitos. Nu
matyta taip pat laiko maudy
muisi ir pramogoms.

KAUNAS. — Lietuvos Mote
rų Draugijos Tautiniam Lai
vynui Remti ir Lietuvos Juri
ninkų Sąjungos iniciatyva ne
seniai sušauktame įvairių vi
suomenės didesnių organizaci
jų ir įstaigų atstovų bendra
me susirinkime nutarta rengti 
Juros Savaitę rugpiučio 8-15 d. 
visame krašte ir savaitės gale 
(rugpiučio 15 d.) atlikti tam 
tikras iškilmes šventosios-Pa- 
langos pajūryje, šios rengiamos 
Juros Savaitės svarbiausias 
tikslas — gaivinti tautoje sa
vo juros tradicijas, žadinti sa
vos juros melię ir prisirišimų, 
išryškinti laisvo išėjimo į pla
tųjį pasaulį ir likusios ties Pa- 
anga-šventųjų pakrantės reik
šmę.

KAUNAS. — Liepos. 11 d. 
Lietuvos aviacijos klubas 
ZLAK) iškilmingai pašventino 
du naujus lėktuvus: vienų spor
tinį dvivietį, pakrikštytų vardu 
‘Merkurijus”, kitų — 5-6 vie

tų keleiviams sanitarinį, kuris 
buvo pakrikštytas “Dr. Kudir
ka” vardu. Susisiekimo minis
tras K. Germanas ta proga tar
tame žodyje, pažymėjo, kad pa
didėjusi LAK lėktuvų šeima 
įgalins karštai erdvės trokštan
tį musų jaunimų ruoštis tiems 
svarbiems ir neribotų galimy
bių uždaviniams, kurie šian
dien pavedami aviacijai.

KAUNAS. — Praėjusiais me
tais ūkininkams statybinės mi
ško medžiagos parduota 210,000 
ktm. Medžiagos vertė 2,150,000 
Lt, o ūkininkai už jų sumokė
jo 430,000 Lt. Statybine miško 
medžiaga ūkininkai šelpiami to
dėl, kad turėtų galimybę pa
statyti naujus trobesius.

Sumažino paskolų 
biliaus sumą $500,- 

000,000
WASHINGTON, D. C., lie- 

pos 28. — Jungt. Valstijų se
natas penktadienį svarstė val
džios įteiktų kongresui bilių, 
kuris prašo asignuoti pasko
loms $2,490,000,000. Senatas 
šitų sumų sumažino $500,000,- 
000, išmesdamas iš sąmato pa
skolas tuneliams, tiltams ir 
vieškeliams.

Mirė Dr. Mayo
ROCHESTER, Minn., liepos 

28. — Penktadienį savo na
muose mirė Dr. William J. 
Mayo, kuris, kartu su savo 
broliu Charles Mayo, įsteigė 
Mayo klinikų.

D-rui William Mayo buvo pa
daryta uleerio operacija šių 
metų balandžio mėnesį. Jo bro 
lis mirė gegužės mėnesį, atvy
kęs į Chicagų biznio reika
lais. X r

ATSTOVŲ RŪMAI SVARSTYS ALGŲ- 
VALANDŲ ĮSTATYMO PAKEITIMUS
WASHINGTON, D. C., lie- 

pos 28. — Atstovų rūmų dar
bo ir tvarkos komitetai pa
siuntė rūmų pilnaties posėdžiui 
keturis bilius, kurie yra taiko
mi algų-darbo valandų įstaty
mui pakeisti.

Vienas tų bilių taiko kaip 
pakeisti įstatymą, kad nuo jo 
reikalavimų butų paliuosuoti 
samdytojai, kuriuos tie reika
lavimai skaudžiai užgauna. Tas 
pats bilius nori paliuosuoti nuo 
įstatymo reikalavimų dar sam
dytojus, kurie procesuoja (ap
dirba) žemes ūkių produktus.

Britai svarsto gali
mumus panaikinti 
prekybos su Japo

nija sutartį
LONDONAS, Anglija, liepos 

28. .— Britanijos politiniuose 
sluoksniuose kalbama, kad val
džia svarsto galimumus pasek 
ti Jungt. Valstijų pavyzdžiu ir 
panaikinti britų-japonų komer
cinę sutartį. Bet akcentuoja
ma, kad britai dės visas pa
stangas pirma geruoju su ja
ponais susitarti.

Jeigu susitaikinti nepavyks, 
tik tada jie gal įspės japonus, 
kad nori sutartį papaikinti.

Priėmė įstatymą at
kreiptą prieš airius 

teroristus
LONDONAS, Anglija, liepos 

28. — Anglijos parlamentas 
priėmė ir karalius Jurgis už 
gyrė bilių kovai prieš airius 
teroristus. Bilius tapo įstaty
mu. Remdamasi juo Anglijos 
policija ketina deportuoti į Ai
riją šimtą nužiūrimų asmenų.

Bijant airių teroro žygių už
daryti publikai atstovų ir lor
dų rūmai.

Ginklai kaštuos 1939 
met. $20,000,000,000

WASHINGTON, D. C., lie
pos 2'8. — Jungt. Valstijos val
džios apskaičiavimai ir kiti da
viniai rodo, kad 1939 metais 
viso pasaulio ginklavimuisi iš
laidos gali pasiekti $20,000,- 
000,000. 1914 metais, prieš Pa
sauliniam karui prasidedant, 
septynios stambiausios valsty
bės karo pabūklams skyrė tik 
$2,400,000,000.

Japonai skaudžiai 
nukentėję Mon- 

golijoj
SHANGHAI, Kinija, liepos 

28. — Iš patikėtinų japonų šal
tinių patirta, kad jie turėjo 
sunkių nuostolių mūšiuose prie 
Mongolijos rubežiaus. Jie ne
tekę 3,000 vyrų. Trys naujos 
japonų kariuomenės divizijos 
(apie 18,000 vyrų) skubiai 
siunčiamos Mongolijos pasie
nin.

Kiti biliai faktinai reikalau
ja daugiau išimčių samdyto
jams nei pirmasis. • Vienas bi
lius, be to, reikalauja, kad bu
tų leidžiama angliakasiams, 
samdomiems toli nuo pramonės 
centrų, dirbti 56 valandas per 
savaitę, o ne 44 valandas.

Prez. Roosevelto administra
cijos šalininkai kongrese ir 
unijų vadai kovojo peršamas 
pakaitas keletą mėnesių, bet 
konservatyviųjų demokratų ir. 
republikonų koalicija kongręse 
matomai kol kas ima viršų ir 
stumia bilius pirmyn.

Stenografą kvočia 
ryšium su vajum 

prieš vokiečių 
propagandą

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 28. — Vajuje prieš Vokie
tijos propagandą prokuratūra 
paėmė kvosti senato karinių 
reikalų komiteto stenografą, 
kuriam buvo lengvai prieinami 
slapti kariškieji dokumentai. 
Kvočiamas stenografas padėtas 
Cherche Midi kariuomenės ka
lėjime.

57 sužeisti traukinio 
nelaimėje

GRAND CANYON, Ariz., lie
pos 28. — Ketvirtadienio va
kare šitoje apylinkėje nušoko 
nuo bėgių traukinys vežęs tu
ristus. Nelaimėje 57 asmenys 
sužeisti. Vieni nukentėjo sun
kiau kiti lengviau, tačiau ne 
vienas nesužeistas kritiškai.

Vokiečiai ir japonai 
atnaujino prekybos 

sutarti
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 28. — Vokietija ir Japo
nija penktadienį atnaujino eko
nominį susitarimą. Pagal šitą 
susitarimų japonų ir vokiečių 
prekyba žymiai padaugėsianti. 
Susitarimas įeis galion spalio 
1 d.

Reikalauja svarstyti 
lynčiavimo bilių

VVASHINGTON, D. C., lie- 
pos 28. — 218 atstovų parašai 
atėmė lynčiavimo bilių iš at
stovų rūmų tvarkos komiteto. 
Bilius dabar eis į atstovų rūmų 
pilnaties posėdį. Bet vargiai 
šioje kongreso sesijoje jis bus 
svarstomas.

>— ....  ..........
Liepos Ir 
Rugpiučio Men.
Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
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AMERIKOS UBTUVIU DAKTARU DRAUGIJA

Apendicitas
Kašo D r, Monįvicfas

Pilvo skaudėjimas sujung
iąs su koktumu atba vėmimu 
Ir karščio pakilimu gali reikš
ti apendicitą. Be daktaro ne* 
žinosi, todėl be atidėliojimo 
reikia į jį kreiptis.

Reikia ramiai gulėti lovoj, 
neimti jokių vaistų, nieko ne
valgyti, ypač nereikia imti nie
ko vidurių liuosavimui. Nuo
latinis ledo laikymas ant že-

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

Ši įstaiga yra apylinkės sveika
is centras, kur gali gauti pilną 

sveikatos patarnavimą

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. CALUMET 4178.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

matinės dešines pilvo dalies 
yra geras dalykas.

Jei daktaras randa, kad li
ga yra apendicitas, nevėliau 
kaip į 24 valandas reikia jau 
atsidurti ligoninėj.

Nuo operacijų dėl uždegto 
apendikso išėmimo miršta la
bai didelis ligonių skaitlius 
tik dėl to, kad jie patys yra 
kalti. Serga porų, trejetų die
nų ir ilgiau, kol nutaria kreip
tis į gydytojų. Kada apendik
sas pūlių pritvinkęs arba net 
supuvęs ir prakiuręs, ligonio 
gyvybei yra pavojus.

Kada ligonį ruošiama bet 
kokiai operacijai, jam neduo
dama valgyti per keliolikų va
landų. Jo skilvis turi' būti tuš* 
čias ir žarnos apytuščios. Val
gymas padidina žarnų darbų, 
kas yra bloga apendicito atsi
tikime, nes apendiksas rišasi 
su žarna.

Vidurių lluosavimas dar la
biau padidina žarnų bangas ir 
suskistina jose medžiagas, ku
rių pastūmimas į pravirų 
apendiksų gali pabloginti už
degimų ir praplėsti patį apen
diksų. Todėl pilvo .skaudėji
mo gydymas vidurių liuosavi- 
mu yra labai pavojingas, jei 
tas skaudėjimas paeina nuo 
apendicito. šituose atsitiki
muose mirčių skaitlius gana 
žymus.

NAUJIENŲ-ACMH Telephoto
CLEVELAND, O. — Goldner ir jos devynių mėnesių 

sūnus. Ji yra žmona Gerould Goldner, kuris Palestinoje 
buvo arabų pavogtas ir už $2,500 paleistas.

Margumynai
Ir beždžiones pažįsta 

pinigų vertę
Dr, J. B, Wnlfe, Mississippi 

Universiteto profesorius, pra
nešu daręs eilę bandymų su 
šimpanzėmis, priėjo išvadų, 
kad beždžionės labai greit su
pranta 
mok&ta

pinigo vertę. Jos iš- 
UŽ pinigų dirbu, jį 

ir reikale vartoti, šim- 
sode buvo pastatyti 

ir gėrimo automatai.

metų amžiaus arba daugiau. 
Tačiau patys vyriausieji taip 
pat nėra kokie šimtmečiai se
neliai. Seniausias čia amžius 
83 metai, kurio sulaukę lygiai 
8 žmonės. Primintina dar tai, 
kad čia gyvenantieji nevarto
ja svaigalų. Be to, senukų ir 
senučių tarpe nėra ligonių.

pauzių 
maisto 
Labai greit jos susiprato įrnesr 
damos pinigų gauti maisto. Su
žinojo kuria moneta galima 
gauti vienų, dvi ar tris porci
jas, ir žinoma, kišdavo tik 
vertingiausias monetas. Pada
vus netikrų pinigų, automatas 
neišmesdavo maisto, tai jos 
mesdavo šalin be vertės mone
tų. Jos žinojo ir kų turi veik
ti, kad gautų pinigų. Bet įdo
miausias eksperimentas buvo 
toks: vienai beždžionei ilgų 
laikų nedąvė vandens, kitai 
maisto. Pastarajai davė mone
tų, kuri tiko tik į gėrimo auto
matų, pirmajai — į maisto. 
Kurį laikų pavartė beždžionės 
savo pinigus ir ramiausiai pa
sikeitė, taip kad alkana galė
jo pavalgyti, ištroškusioji atsi
gerti.

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

Išlyginam, suveldinam ir numalia- 
vojam. Atrodo kaip naujas nors bu
tų sulankstytas ar sulaužytas. Kai
na prieinama. Kam reikalingas mu
sų patarnavimas kreipkitės tuojau. 
Darbą garantuojame.

STREAMLINE AUTO METAL 
WORKS

824 N. May Str., Chicago 
Tel. Monroe 8426

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

AKIŲ SPECIALISTĄ,

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. S1EDUNSK]
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį,. šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad% Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3659

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1931

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA 

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run 
(Sereened) Tonas ...........................
SMULKESNES 
Tonas ............................... ..............
PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

; Sales Tax ekstra. 
. .......................................................................... . i.................... f 1

$7-25
$7.00
$7.25

|
|

g I
f n

S a| 
i
I
I
B.

PASKOLOS
"1 w . ..................  ■■ ■ < »ii|i|;i"r , »n «. 1 «—»

PIGIAI

ant 1-mų MORTGEČIŲ
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokė- 
jimais, arba 5 metams be mėnesių atmokėjimų.

S a*sSio D ALKAM o '• 

IFederalSavings 
$ AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd. Chicago III

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNIAI apdrausti iki 
$5,000.00 Fcderal Sayings and Loan Insurance Corpora
tion, \Vashington, D. C.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel, Canal 8500

E

E

E

i

KAUNAS — šiomis dienomis’ 
eilė Vilkaviškio ir Šakių ap
skrities kooperatyvų minėjo 
savo veikimo dvidešimtmečius. 
Iš visų Vilkaviškio kooperaty
vų yra ryškiausias prekybos Į 
kooperatyvas “Žiedas”,- kuris 
jau yra virtęs Suvalkijos ko
operatine tvirtove. Kooperaty
vo apyvarta kasmet kyla. 1937 
nu apyvarta buvo apie 2,200, 
000 Lt., o jau 1938 m. įsiekė 
4,000,000 su viršum Lt. Jubilie
jiniais metais tarnautojų kad
ras pasiekė per 60 žmonių. 
“Žiedas” šių metų pradžioje 
turėjo 8 įvaikių r.ušįi/ par
duotuves i ir apsfkrities mieste
liuose 7 parduotuves. Krautu
vių tinklas numatoma plėsti. 
Narių daugumų sudaro ūkinin
kai. šiuo metu “Žiedas” narių 
turį per 550. Alvito Žemės U- 
kio Kooperatyvas “Parama” 
įsteigtas 1919 m. birželio1 13 d., 
per 20 metų palengva, nuo* 
sekliai visose pozicijose gero
kai sustiprėjo. 1929 m. preky
bos apyvarta nesiekė 50,000 
Lt., o jau 1938 m, priartėjo 
prie 135,000 Lt. “Parama” 
gyja nuosavus mūrinius 
mus. Slavikų žemės ūkio 
operatyvas savo 20-tuosius 
tus baigė balansu 26,929 
Apyvarta pęr pastaruosius

na- 
ko
me-

m e-

nio žemes ūkio kooperatyvas 
“Skalsa”, nors didmenomis ir 
neprekiauja, bet 1938 m. pada-. 
rė apie 100,000 Lt. apyvartų. 
Narių kooperatyvas turi apie 
100. Sintautų kooperatyvas “Ą- 
žuolas” sunkiose sųlygose išsi
laikęs 20 metų, praėjusiais me
tais apyvartos padarė už 45,- 
300 Lt. Kooperatyvas turi apie 
50 narių. Kud. Naumiesčio ko
operatyvas “Vienybė” yra gc-i 
rokai sustiprėjęs. Prekių apy-* 
varta praėjusiais melaiš siekė 
apie 112,00 Lt., o 1937 m. — 
vos 32,000 Lt. “Vienybė” iš u- 
kininkų superka: bekonus, li
nus, klausinius ir kt. Narių ko-< 
operatyvau turi per 200. Šakių 
žemės ūkio kooperatyvas “Uo
la”, įsteigtas 1919 m. kovo 29 
d., kiekvienais metais stiprė
ja. 1930 m. “Uolos” prekių apy
varta nesiekė 62,000 Lt, o pra
ėjusiais metais pasiekė jau 
565,647 Lt, Narių kooperatyvas 
turi per 60..

Žaibas sužalojo žmogų- 
ir užmušė kumelę

Šiomis die-ŠIAULĖNAI.
nomis Šiaulėnų valsčiuje buvo 
užėjusi nedidelė perkūnija, ku
ri padarė nuostolių. Tuo laiku 
Juozas Gedminas iš Birietiškių 
kaipo 'važiavo į Žeimių kaimų.

Kelyje žaibas trenkė į kumelę, 
kuria Gedminas važiavo, ir jų 
užmušė. Gedminui žaibas suža
lojo nugarkaulį ir iš dalies pa
rai ižavo kojas. Dabar Gedmi
nas jau sveiksta. Užmuštoji ku
melė verta apie 1200. Lt.

Senų žmonių miestelis
Tai Lincclnshiras Authorpe 

Anglijoj. Šis bažnytkaimis pa
sižymi tuo, jog kiekvienas 
penktas jo gyventojas yra 70

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas |
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tęliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiame 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kai> 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DK. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Tel. Yards 2244
Valandos nuo 9 iki 8 vakarą 

Seredoj pagal sutarų.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ohn F. Eudeikis£

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE.
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

T~A _ 1 • koplyčios visose
V JksL d 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radię programų Antradienio ir Šešta 
dieųio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

^•Pranešėjas P, SAŲTIMIERAS,

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 85th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

b

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife 
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. VVestern av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj: 
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana 
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

Yards 1139 
Y ar d* 1138

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S, California Avenue Phone Lafayette 3572

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

T

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Vlrginia 0036.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- 4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6'9 vak;
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. \ Hemlock 6699

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

, A. Montvid. M- D.
West Town štate Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET 
Vai 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597.

ANTHONY B. PETKUS
6834 $o« Avė,
1410 South 49th Gourt

1 P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kemvood 5107.

YARDS 1419

lachawicz ir Sūnus
2314 Weat 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. PuUman 1279

■ ............. ■ ■■ ■ 1 I' ...... .......................... . ....... .................................... ■■■■' ■ ....... ........... ............ ........................III ■ i ■■

IcL Ufficc Wentworth 933* 
Rez. Hyde Bark 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų Ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomia

KITATAUČIAI
DK. HERZMAN

IS RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDOTAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb, 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 8701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230. 

BNTRAL 1824. 
yde Park 3395.Namų
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Lietuvos prekybos dery
bos su Vokietija
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Gautomis žiniomis, Lietuvos 
prekybos derybos su Vokietija 
eina geruoju. Jau veik susitar
ta, kad Lietuva savo žemės u- 
kio produktų Vokietijai par
duos trisdešimts procentų ir, ži
noma, už tokių pat sumų turės 
pirkti Vokietijoje visokių pre
kių.

Vokiečiai Klaipėdos uoste 
nuošaliau įtaisys laisvų zonų, 
nes dabartinis uostas užimtas 
vokiečių karo reikalams.

Laisvoje uosto zonoje Lietu
va galėsianti turėti savo gele
žinkelio stotį, paštų, telefonus 
tiesioginiai susisiekiant su Lie
tuva. Bet kadangi tokios zonos 
įtaisymas gal melus kilus už 
truks, tai laikina1 vokiečiai su- 
tinka leisti naudotis nenoru uos
tu, kur galės nekliudomai su
stoti Lietuvos prekybos laivai.

Tos sutarties visų smulkme
nų dar nėra, žinoma, nes sutar
tis dar nepasirašyta. Bet tenka 
išgirsti, kad toji sutartis Lietu
vai nebusianti labai sunki. Iš 
viso šiuo metu vokiečiai rodo 
didesnio Lietuvai palankumo, 
bet iš čia neseka daryti išvadų 
kad tai vokiečių kažkoks ypa 
liūgas nuolaidumas, jie tai da
ro tik atsižvelgiant į tarptauti
nius valstybių santykius.

Gyvenime, o ypač tarptauti-

EGG  $6.00
NUT ___________  $6.00
BTG LUMP .................... $6.00
MINE RUN ................  $5.75
SCREENINGS ____p $5 00 -:

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. PrisfatyfHas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Ekspertas
Mechanikas

TAISO AUTOS ir TROKUS
EXPERTAS PATAISYME — 
Elektros Motorų — Starterių 
— Generatorių — Ištaiso Su
lankstytas dalis — Suveldina 

ir Numalevoja
“KITUR PIGIAU NEGAUSIT”

A. KIELA
Visi Darbai Garantuoti

3613 So. Halsted St.
YARDS 4834

niame gyvenime nėra tiek svar
bu paties sutarties tekstas ir le
nai žodžiai įrašyti, kiek svarbu 
tos sutarties vykdymo forma. 
Tai turint galvoje tenka galvo
ti, kad Lietuvai visuomet santy
kiuose su vokiečiais teks jaut
riai budėti ir savo valstybės rei
kalus kiekvienu atveju atsidė
jus ginti. Kiekviena padaryta 
sutartis dera nuo pajėgų santy
kiavimo, o jos vykdymas ypa
tingai veikia tų pajėgų svyra 
vinių.

Kadangi Lietuva Vokietijos 
pajėgų viena niekuomet negalės 
atsverti, tai Lietuvai ir ateityje 
teks savo reikaluose atsiremti į 
kitas valstybes.

Lietuva tik išmintingai ir ap 
dairiai santykiaudama su kito
mis valstybėmis galės atsispirti 
prieš Vokietijų.

Visai netolimoje praeityje 
Lietuva sėkmingai atsispirdavo 
prieš Vokietijų, tai ir ateityje 
teks tokios politikos laikytis.

Tai ir toji sutartis tiek yra 
vertinga kiek jų vokiečiai pado
riai vykdys, o jio jų tik tuomet 
sąžiningai vykdys, jei Lietuva 
kitur turės reikiamos atramos. 
O kas dabar prarasta, tai ne 
amžiams prarasta, nes pasauly
je be gyvybės nieko amčinn nė
ra. O juo labiau yra nepastovus 
politikos gyvenimas ir dar ne
pastovesnės valstybių sienos. 
Svarbu išlaikyti savų nepriklau
somų gyvenimų, sienas visuo
met bus galima suspėti pertvar
kyti. Tik reikia neišsižadėti 
siekti tai kas mums istoriniai ir 
ūkiškai priklauso. Taip, Lietu
vos valstybė gyvena labai sun
kias valandas, bet tai nėra be- 
vilte padėtis. Lietuva sėkmin
gai iš tų visų nelaimių išsisuks, 
nes ji turi išsisukti, nes tai jos 
žmonės pasiryžę padaryti.

O tenai kur yra ryžtingumo, 
kur nenuilstamai ir nepaliauna
mai kovojama, tai savo ir at
siekiama, jei tik reikalavimai 
yra teisėti ir išmintingai pasta
tyti, dienotvarkėje įtraukti.

Vienu svarbiausiu Lietuvos 
dienotvarkes punktu dabar 
kaip tik ir turi būti atgauti pa
jūrio uostų ir atitaisyti visas 
sienas. Visi keliai, visi tikslai 
turi vesti į tų vienų taškų. At
rodo, kad šiuo metu lietuvių 
tauta tuos taškus aiškiai numa
to, jaučia ir ryžtingai nors pa
mažu jų siekia ir sieks.

Tokia turi būti visos tautos 
kieta valia. —Para Bolium

Naujienų-Acme Telephoto
SHERMAN, ME. — Domi Fendler, 12 metų jaunuo

lis, kuris buvo paklydęs ir klajojo kalnuose 8 dienas. 
Jį surado ir priglaudė Nelson McMoarn, palapinės sav-

Lietuvos Nauiienos
PALANGA. — Liepos 9 d. 

čia įvyko verslininkų kongresas, 
kuriame dalyvavo teisingumo 
ministras dr. Tamošaitis, būrys 
žymiųjų verslininkų veikėjų ir 
keli tūkstančiai iš visos Lietu
vos suvažiavusių lietuvių preky
bininkų, pramonininkų ir ama
tininkų. Kongreso tikslas buvo 
aptarti savo aktualius reikalus, 
nustatyti ateities darbo gaires 
ir užmegsti savo tarpe artimes
nius ryšius. Iš pat ryto prasidė
jo įvairių verslininkų sekcijų 
pasitarimai. Amatininkų sekci
joje priimtose rezoliucijose pa
reiškiama, kad amatininkai kra
što kultūriniame, ekonominia
me ir socialiniame gyvenime, 
ypač miestų atlietuvinimo dar
be, turi didelės reikšmės, todėl 
pageidaujama, kad kuo grei-

apsiriboja vien tik savo profe
siniais reikalais, bet jis jMvviai 
prisideda ir prie kultūrinio dar
bo. Verslininkų sąjungos tiks
las yra kultūringomis priemo
nėmis kovoti dėl savo gerovėj 
pirmoje eilėje turint tautos rei
kalus, drausminti sąjungos na
rius, juos auklėti profesiškai ir 
kultūriškai ir šalinti visus pa
sireiškiančius blogumus. Iškil
mingojo kongreso posėdžio me
lu, kurį atidarė kongresui ruoš
ti komiteto prezidiumo pirmi
ninkas dr. šliupas, buvo gauta 
labai daug sVfeikinimų ir pasiųs
ti sveikinimai Respublikos Pre
zidentui ir vyriausybei. Ryšium 
su kongresu buvo surengtas 
lies Birutės kalnu laužas, kurį 
uždegus, verslininkai padare iš
kilmingą pasižadėjimą jurai.

JEIGU JUS DABAR PIRKSITE

DABAR
yra geriausias laikas pirkti.

ROOSEVELTFURNITURECO.
■231O^0SEVEtT-‘RQXDB^%^JWj^SEĖCEr;87fc0

RLfRIGERATORIU
tai galėsite sutaupyti nuo $30.00 iki $50.00.

Tik 10% įmokėti, o likusius ant lengvų 
išmokėjimų

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

,___ H. BEGEMAN___

[
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
ipskaičiavimas—-darbas užtikrin
tas.
—4184 Archer Avė.—*

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

JAS FITTINGS and SEWERAGE 
ilso BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemtock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCF 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ii 
visokius rankandus bei Storus 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga 
-a n tvota s Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. VAROS 3408

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš Stoties

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas
Dabar mokam 3l/2 % už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m t.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

$3,500,000.00
$250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTO RIU S

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash jmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriaus} atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

OHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306 L ......—— ! —/

čiausiai butų išleistas amatų į- 
statymas, kuriuo amatininkai 
galėtų tinkamai tvarkytis. Pra
monininkų sekcijos priimtoje 
rezoliucijoje iškeliama, kad 
Lietuvoje pramonininkai ga
mintų tik aukščiausios kokybes 
gaminius ir kad prekybininkai 
pirmoje eilėje tik tokius gami
nius platintų. Pramonininkai, 
suprasdami musų šalies sunku
mus, netekus didelės dalies sa
vo pramonės Klaipėdą atskyrus, 
yra pasirengę visomis savo jė
gomis ir išgalėmis atkurti kas ♦
prarasta, visą savo darbą ir kū
rybą skirdami musų tėvynei. 
Prekybininkų sekcijos posėdžio 
dalyviai nutarė paraginti, kad 
lietuviai verslininkai, tiek pre
kybininkai, tiek amatininkai ir 
pramonininkai, visur ir visada 
stengtus savo profesijos darbe, 
viešame ir privatiniame gyveni
me pasirodyti vieni iš pavyzdin
giausių Lietuvos krašto ir lietu
vių tautos atstovų ir ypač savo 
tarpe kuo draugingiausia sugy
ventų. Išreikštas pageidavimas, 
kad visos didesnės nelietuvių į- 
monės turi priimti daugiau lie
tuvių tiek verslo dalyviais tiek 
jų tarnautojais. Po sekcijų po
sėdžių-verslininkai organizuotai 
ir su vėliavomis prie garbės 
vartų pasitiko teisingumo mi
nistrą, kuris kongreso daly
viams pasakė ilgesnę kalbą, ra
gindamas, kad verslininkų są
jungos veikimo- svoris butų nu
kreiptas į pasiruošimą verslams 
ir į musų prekybininkų bei a- 
matininkų sąžiningumo ir tvar
kingumo ugdymą ir vyriausy
bės vardu palinkėdamas ištver
mės ir pasisekimo. Lietuvių ver
slininkų sąjūdis prasidėjo prieš 
9 metus; šiandien lietuvių, dir
bančių įvairiose verslo srityse 
jau priskaitoma per 5,000 as
menų. Lietuviai verslininkai ne-

LITHUANIAN BU1LDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA |

1739 So. Halsted Street Tel. CANaI 8500 f
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v. ’

ii i1;' ""* "......... .......... ... ." ■ ■ - ..... ... -."F11 '**

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnąs eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkites ;‘N-nose”

PAVASARINIŲ
MADŲ

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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NAUJIENOS
The Litheanlan Daily Newe

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8506.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

3c 
18c 
75c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, Iii. Telefonas Canal 8500.

Chicago j e—paštu: 
Metams .........................

Pusei metų ---------------
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija _______

Savaitei _____________
Mėnesiui _____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams $5.00 
Pusei metų  2.75 
Trims mėnesiams 1.50 
Dviem mėnesiams .............. 1.00
Vienam mėnesiui _____;____ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams$8.00 
Pusei metų ..................—. 4.00
Trims mėnesiams--------------2.50
Pinigus reikia silpti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Valdininkai ir politika

$8.00
4.00 

. 2.00 
. 1.50 
- .75

SSSR-ijos osetrina Lietuvoje
(Musų korespondento Lietuvoje)

STALINO DIKTATŪROS 
MĖŠLUNGIS

tami lauk ir areštuojami, o dar 
vyresni jų viršininkai (marša
las Tuchačevskis, maršalas Ego- 
rovas, gen. Uborevičius, gen. 
Putna ir k.) baudžiami mirtim, 
tai kiekvienas gali suprasti, kad 
į tos valdžios organizmų yra į- 
simetusi rimta liga. Sovietų cen
zoriai tos ligos priežastis kiek

ĮVAIRENYBES

Abeji kongreso rūmai priėmė įstatymo sumanymą, 
kuriuo draudžiama federaliniems tarnautojams, išimant 
pačius aukštuosius (kabineto narius ir jų padėjėjus), da
lyvauti politinių partijų veikime. Tas bilius dabar yra 
pasiųstas prezidentui pasirašyti arba vetuoti.

Spauda daro spėliojimus, ar Rooseveltas pasirašys, 
ar ne. Biliaus autorius Hatch sakosi esąs tikras, kad pre
zidentas padės savo parašą, nors daugelis kongresmanų' 
ir senatorių balsavo už jį su tikslu pakenkti prezidento 
tariamiems planams paimti savo kontrolėn demokratų 
partijos konvenciją ateinančiais metais ir kandidatuoti 
trečiam terminui.

Negerai, kad valdžios tarnautojai pašvenčia savo lai
ką ir energiją partijų reikalams, bet, antra vertus, ka
žin ar butų teisinga žmogui uždrausti dalyvauti savo 
partijos veikime vien tiktai dėl to, kad jisai turi valdinę 
vietą. Gavęs darbą valdžioje, kiekvienas asmuo nori tą 
darbą kaip galint ilgiau turėti. Šituo atžvilgiu valdinin
kas yra toks pat žmogus, kaip ir visi kiti.

Bet kaip valdininkas gali užtikrinti sau darbą pa
stovumą? Dabartinėje Amerikos sistemoje tam yra tik
tai vienas kelias, tai — rūpintis, kad ta partija, kuri jam 
davė darbą, laimėtų rinkimus. Todėl valdininkas, kad ir 
nenorėdamas, yra priverstas aukoti ir dirbti savo parti
jai.

Nuo šitos pareigos valdininkai bus paliuosuoti tik
tai tuomet, kai jiems bus užtikrintas darbo pastovumas 
įstatymu, t. y. kai valdininkams bus suteiktas “civilių 
tarnautojų” stovis.

Butų buvę logiškiau, jeigu Hatch ir jo šalininkai 
kongrese butų pasiūlę ne uždrausti federaliniems valdi
ninkams dalyvauti politikoje, bet pritaikyti jiems “civil 
Service” įstatymą.

APIE “CENZŪROS 
. PĖDSAKĄ”

jos 
bu-

Nuo to laiko, kai. jaunųjų ko
munistų grupės narys Leningra
de, Nikolajevas, nušovė stambų 
sovietų valdžios šulų Kirovų 
(spėjama, kad ta žmogžudystė 
buvo atlikta su Stalino žinia),
Maskvos diktatūrų nuolatos tų-1 galėdami slepia, bet pačios li- 
so konvulsijos (mėšlungis), gos paslėpti jie negali. Jų iš- 
Kaip kitaip pavadinti tas lau- duoda konvulsijos, kurios visų 
kines “bylas”, kuriose per pa- laikų pasikartoja, nežiųrint 
skutinius trejus—ketverius me- griežtų, Stalino daromų, “chi- 
tus tapo pasmerkti mirčiai kuo- rurgiškų operacijų”, 
ne visi senieji bolševizmo va-l i'.... . .......... .
dai, tuos sovietų diplomatų “va
lymus”, vyriausiųjų armijos ge
nerolų sušaudymus ir nepasibai
giančius komisarų ir partijos I šios savaitės “Tėvynėje” 
veikėjų “likvidavimus”? redaktorius aiškina, kokiu

Vakar atėjo iš Maskvos dar du, Pasirod® “cenzūros pėd-Į 
viena žinia apie masinę “čist- sakas, > “P* kurl Psai 
. „ . . i iv. . v pereitame SLA organo nume-ką sovietų valdžios virsunese. 1 ...... Y_ . ., I T . v ] i . . . ryje, kai jisai pranešė skaitytojoje pranešama, kad tapo a tsta- . , _. L. .. .v. v • • • • , i jams turėjęs išimti is organo!lytas žymiausias sovietų karo d .. rr v . Kontroles Komisijos raportų,vadas tolimuose Rytuose, gene- J 1
rolas štern, buvęs Raudonosios Pasak redaktoriaus, daugiau- 
Vėliavos armijos kopianduoto- šia pasidarbavęs, kad raportas 
jas. Jisai faktinai buvo užėmęs nebūtų paskelbtas, SLA sekre- 
maršalo Bliucherio vietų, kai torius, Dr. M. J. Vinikas, kurį 
šis maršalas “misterišku budu” tas raportas, esu, daugiausia pa- Į 
buvo pašalintas iš vyriausios so- liečiųs.
vietų karo vadovybės Azijoje. Reikalas cina ie buv- Vie- 
Kur dingo tasai garsusis m«r- namo remonto t yrinėji- 
salas, nežinia. Bet štai jo įpėdi- kurį atliko Kontrol5s Ko. 
nis, gen. šternas, jau irgi is- misija T remontų vedė ir 
mestas, ir jo vieton paskirtas Lvark5 daugiaufjia sekretorius, 

itas gen. Popov. kuriam todėl, anot SLA. orga-
Maža to. Oficialus valdžios no redaktoriaus, “išpuola kone 

organas Maskvoje praneša, kad visas kreditas ir kone visa at- 
už “nederamus elgesius” atim- sakomybė už Vienybės namo 
ta ordinai 79-iems aukštiems taisymų”. Bet komisijos rapor- 
sovietų armijos viršininkams ir te, esu, buvo pažymėta įvairių 
diplomatinės tarnybos valdiniu- netikslumų Vienybės namo tal
kams. Telegramoje sakoma: syme — pavyzdžiui, “apie bran- 

' . v. _ , gius karčembs įrengimus,Tokio pranešimo paske - netikusį da^ ir tt „
bimas ^oviętų Rusijoje reiš
kia tų patį, kaip pranešimas, “Tarp kitko komisija 
kad'įvardintieji asmens yra| tarė”, tęsia redaktorius, 
suareštuoti.

apie

Negrin ir Del Vayo pašalinti iš vadovybes

pa- 
^at- 

mesti dvi Sekretoriaus Viniko
. v . . . sąskaitas / bendroj

Vadinasi, 79 aukšti sovietų $257 50 apnlokgtas 
karininkai ir diplomatai tapo patarnavinįus prle 
viešai pažeminti ir sukisti į ka- namo taišymo>» 
Įėjimų! . , ’

Tarp jų minima šie vardai: Kokiu budu centro 
V. K. Tairov, buvęs sovietų pa-|rins, kuris gauna nuolatinę al- 
siuntinys Oru tinęs 
respublikai (kurios pasienyje 
dabar eina smarkus mūšiai tarp 
rusų ir japonų), už pasižymėji
mų diplomatinėje tarnyboje ga
vęs 1937 m. aukščiausių sovie
tų dekoracijų — Stalino ordi
nų; Oro Jėgų komanduotojas 
Lapin, kuris buvo artimas mar-

sumoj 
jam už 

Vienybės

sekreto-

ATRASTAS AUKSO IEŠ
KOTOJŲ MIESTASO vis dėlto SSR garsusis Vol- šų, kiekvienas žvejotojas jų ly

gos kanalas nekais neina, dar- i 
bas veltui nežuvo. Stalinas tu
ri kuom pasididžiuoti, o jūsų i 
komvyrai spaudoje gali pasigir- J 
ti, tik šiame atsitikime aš jiems 
už akių užbėgu ir tų nepapras- ' 
tų sensacijų čia paskelbiu. Spė
ju, nors vienų kartų gyvenime 
Pijų Grigaitį tie komvyrai ga
lės pagirti, kad jisai savo dien
raštyje leidžia tokių nepapras
tų naujienų paskelbti su tokiais 
ryškiais įrodymais, kad Volgos 
kanalas milžiniškas darbas 
žmonijos labui tarnaujųs.

Tai ne juokai, tai ne išmislas, 
p tikra teisybė. Turėjau progos 
ne tik savo akimis įsitikinti, 
bet to darbo vaisių net para
gauti. O šita proga įvyko visai 
nepaprastose apystovose.

Buvo šitaip.
Kaspijos jurose ilgus metus 

ramiai sau augo žuvis osetrina. 
Ji džiaugėsi visais Stalino lai
mėjimais ir linksmai jurose 
nardė. Ir toji žuvis, kaip paju
to, kad jau sveria Hrš penkių 
centnerių ir ūgis jos siekė dvie
jų metrų penkiasdešimts santi- 
rnetrų, tai nutarė ji stachono- 
viečių visus rekordus pamušti 
ir pasaulį nustebinti bei Stalino 
garbę padidinti.

Žinote kų toji osetrina suma
nė?I I

Stalino įkvėpta, ryžosi į Vol-
II gų pasileisti, jos gelmes matuo

ti, šiaurės vandenis pasiekti, ki
tose valstybėse pabuvoti ir vėl 
aplinkiniais keliais į Juodųsias 
juras persikelti, o iš tenai vėl 
grįžti į Kaspijos juras. Tai mil
žiniška kelionė, tai grandioziš
kas jos sumanymas!

Tokios didžios mintys ir to
kie ryžtingi sumanymai gali 
gimti tik toje laimingoje šalyje, 
kuri išmintingo genijų genijaus, 
žmonijos vado Stalino yra val
doma! Tik iš Stalino malonės 
ir jo pritarimo tasai sumany
mas galėjo būti įvykdintas!

Osetrina ilgai nedelsdama ir 
savo sumanymo neišsižadėda
ma, pasileido vienų gražių pa
vasario dienų į tų ilgų kelionę! 
Turiu pridurti, kad tai jos lyg 
ir buvo povestuvinė kelionė, 
mat, ikrus leido. Matote, kai ku
rios žuvys, net ir SSSR, nėra iš
sižadėjusios šio buržuazinio 
prietaro po vestuvių kur nors 
keliauti. Taigi ir toji osetrina 
pasileido Volga. Tai buvo visais 
požiūriais įdomi kelionė.

Tik supraskite, keliauti visų 
Ilaikų prieš vandenį! Sakoma, 
kad žuvis tuom ir išsiskiria iŠ 
daugelio žmonių veislės, kad 
jos mėgsta prieš vandenio sro
vę plaukti, o ne pavandeniui, 
kaip daro daugelis žmonių!

Garbė žuvims, o osetrinai y- 
patingai, nes ji plaukė ne kur 
kitur ir ne kaip kitaip, bet SSSR 
vandenyse ir prieš vandenį!

Tik susimildami, šios žuvelės 
neįtarkite kontrerevoliucijoje, 
nors ji ir prieš vandenį plaukė, 
bet tai darė lik Stalino garbei, 
nes kitaip nebūtų ryžusis Vol
gos kanalu plaukti! Linksmai 
ji plaukė Volga, nes SSSR visi 
linksmi ir džiūgauja Stalino 
nuopelnais!

Osetrina laimingai pasiekė 
Volgos kanalų, net Maskvos uo
stų, pabuvojo, bet ar Stalinas 
jų Kremliuje buvo priėmęs šito 
aš nežinau.

Iš Maskvos uosto osetrina pa
sileido toliau j šiaurę ir pasiekė 
garsaus Jagodos kalinių iškastų 
kanalų, o jau iš čia pigu pa
siekti Nevos 
ras.

Kų veikė 
de, .apie tai 
turiu, tik viena galima pasaky
ti, kad čia ji ilgai neužgaišo.

Osetrina atsidūrusi Baltijos 
jurose, smagiau jautėsi, nes vi
sų laikų plaukti upėmis buvę 
ne visai saugu. Žinote, nors ir 
SSSR, bet žuvis turi daug prie-

ko pagauti.
Visai 

se, čia 
kioti ir 
Žinote, 
kur giliau, o žmogus kur ge
riau. Šito dėsnio ir galingasai 
Stalinas savo karalijoje nepajė
gia pakeisti.

Bet osetrina į Baltijos juras 
kaip tik pataikė tuo metu, kuo
met taip pat neprastas vyras ir 
iš pupų nevarytas Hitleris Klai
pėdos kraštų ėmė. Taigi Balti
jos jurose tuomet butą labai 
daug karo laivų ir osetrina pa
nūdo smalsos vedama pasiekti 
Klaipėdos uostų ir iš tenai Ne
muno vandenyse atsidurti. Sta- 
linišku ryžtingumu, Stachanovo 
užsimojimu ji tai lengvai įvyk
dė, juo labiau, kad tuo metu 
Baltijos jurose plaukioję laivai 
buvo labiau susirūpinę kariš
kais žygiais, negu žuvų gaudy
mu. Osetrina Nemuno vandeny
se bet kiek sugaišo, matykite, 
pasilsėti norėjo. Juk tolimos ke
lionės jau butą!

Nepady vykite!
Bet per žioplystę ir žmogus 

daug kų praranda, o štai toji 
narsioji osetrina net gyvybę 
palydėjo.

Patiko jai ties Vilkija Nemu
no krantai, kurie jai bent kiek 
Volgos krantus priminė, ir čia 
ji pradėjo delsti. Vilkijos žve
jo toj ai, tai pastebėję, pradėjo 
tų osetrinų gaudyti. Tai buvo 
sunki kova, bet Vilkijos vyrai 
nugalėjo, osetrinų pagavo ir tų 
pačių dienų jau Kaune vienam 
restoranui pardavė. O jau kitų 
dienų aš turėjau laimę osetri- 
nos ne tik kūnų, bet ir ikrus 
valgyti!

Taigi, turėjau progų ne tik 
savo akimis Stalino nuopelnus 
pamatyti, bet net paragauti ir 
įsitikinti, kad Volgos kanalas 
turi neabejotinai didžiulės reik
šmės ir visos žmonijos naudai 
.tarnauja. Sakysite, ar tai ne 
sensacija?

Tik stebiuos, kad komunisti
ne spauda iki šiol šios sensaci
jos tinkamai neišnaudojo ir ta 
proga Stalino nuopelnus neįro- 
dinėjo: Na, už tai Pijaus Gri
gaičio redaguojamas dienraštis 
čia pasitarnaus ir tų nepapras
tų žinių paskelbs.

Tiesa, osetrina savo kelionės 
tikslo neatsiekė, bet iš čia ne
seka, kad kitos pasiryžėlės žu
velės Stalino garbę po visus 
vandenis neišnešios! Juk jei vie
na pamėgino, tai kitos jos pė
domis paseks ir savo atsieks, 
būtent tais aplinkiniais keliais 
vėl į Kaspijos juras sugrįš, tik 
jei Lietuvos žvejotojai joms ke
lio nepastos! Pagaliau mirti vi
si mirsime, bet tie, kurie mirs, 
visų savo gyvenimų pavande
niui plaukę, mirs tylomis, apie 
įtios niekas nekalbės, jis savo 
gyvenimo jokių pėdsakų nepa
liks, o tie, kurie prieš vandens 
tėkmę plauko, tie miršta gar
bingai, jų darbus daug kas mi
nės ir jų darbų vaisiais kiti pa
sinaudos.

Štai ir aš nors mažas žmo
gus, bet tos osetrinos, išdrįsu- 
sios Stalino garbei prieš vande
nį plaukti, vaisiais pasinaudo
jau ir jos ikrus, juodus ikrus 
turėjau didžių garbę valgyti ir 
jos mėsų ragauti.

šios osetrinos garbei net ir 
šias eilutes parašiau. Garbingai 
ji žuvo, bet žuvo didžius nuo
pelnus jiusipelniusi, nes įrodė, 
kad Stalino sumanymu padary
tas Volgos kanalas, tai nėra tik 
Aigipto piramidų beprasmė sta
tyba.

Dabar ir žuvelės iš Kaspijos 
jurų galės Nemunų tyrų van
denėlį pasiekti ir Lietuvos žmo- 
nsė turės gerų progų Kaspijos 
jurų žuvimis misti. Aš jau bu
vau vienas iš tokių!

Tai vis SSSR labui ir Stalino 
garbei! Vistaspats

kitas jau reikalas juro- 
yra kur giliau paplau- 
smagiau laikų praleisti, 
kiekviena žuvis ieško

Du Kolumbijos inžinieriai 
Rainon Franki ir Guilcrnio 
Herrara neįžengiamose Kolum
bijos giriose surado pasakoje 
minimo užmiršto Toro Viejo 
miesto liekanas.

Atradus Amerikų, daugiausia 
jan keliavo ispanai aukso ieš
koti, kadangi jie buvo malę, 
<ad Amerikos indijonai daug 
savo papuošalų dirba iš aukso. 
Vienas toksai aukso ieškotojas 
Franko de Larraga davė p ra
džiu šiam Toro Viejo miestui. 
Jis patyrė, kad toje apylinkėje 
yra daug aukso. Ta žinia vei
kiai paplito ir čia suplūdo ne
mažas skaičius aukso ieškotojų 
taip, kad per kelis metus vi
duj amžinųjų Kolumbijos girių 
įsikūrė Toro Viejo miestas.

Šie visi aukso ieškotojai su
rado nemaža aukso, kurio dalį 
tačiau jie turėjo atiduoti Ispa
nijos karaliui. Aukso ieškotojai 
labai nukentėjo nuo Amerikos 
indėnų, kurie labai nekentė į 
jų žemę įsibrovusių
džių. Daug ispanų jie savo už
nuodytomis strėlėmis išžudė. 
Be to, ispanus kamavo didelis 
karštis, nes Kolumbija yra pa
čioje karščiausioje žemės juos
toje. 14 metų ispanai kovojo, 
bet paskui ilgiau nebeišlaikė. 
1587 metais jie apleido Toro 
Viejos miestų.

Vėl visas miestas apaugo gi
ria, nes indėnai jame neįsikūrė. 
Jį greitai užmiršo. Ti 
inžinieriai, remdamiesi
raštų žiniomis sudarė 30 žmo
nių ekspedicijų ir leidosi ieško
ti užmiršto aukso miesto. Pen
kias dienas jie bastėsi po lan
kiusias Kolumbijos girias, kol 
savo tikslų pasiekė* Iškirtus gi
rių buvo rasta ginklų, durtuvų, 
šarvų, vinių, virinio prietaisų ir 
kitų daiktų liekanų. Kadangi to 
miesto trobos buvo medinės, 
tai jų nerasta nei žymių.

Pakasinėjus žemę atrasta ne
maža didokų aukso gabalų. Be 
to, čia rasta platinos ir naftos

baltavei-

šiedu
senų

'i

Mongolijos |gą iš Susivienijimo, galėjo sau 
išreikalauti dar $257.50 už “pa
tarnavimus” prie Vienybės na
mo taisymo, redaktorius nepa
aiškina, nors konstitucija, ro
dos, draudžia mokėti “dienpi
nigius” SLA. viršininkams, ku
rie ima nuolatines algas iš or
ganizacijos. Bet, kaip ten bebū
tų, “Tėvynės” redaktorius sako, 
kad Dr. Vinikų apėmė “paniš
ka baimė”, kai jisai patyrė, kad 
Kontrolės Komisijos raportas 
dedamas į SLA. organų, ir ji
sai telegramomis ir telefonais 
subruzdęs šauktis j Pildomo
sios Tarybos narius, kad jie re
daktorių sustabdytų nuo tokio 
“baisaus” žingsnio; o pas Kon
trolės Komisijos pirmininkų, J. 
V. Grinių, Dr. Vinikas dargi 
pats nuvažiavo Philadelphijon. 
To rezultate “Tėvynės” spausdi
nimas buvo sulaikytas iki tre
čiadienio, kol raportas nebuvo 
išimtas iš formų.

Iš to aišku, kad “cenzūra”, 
apie kurių buvo “Tėvynėje” mi
nėta, nėra toks “baisus” daik
tas, kaip tas žodis leidžia ma
nyti. Jeigu prieš dedant rapor
tų “Tėvynėn” redaktorius Kl. 
Jurgelionis butų pasitaręs su 
Kontrolės Komisijos pirminin
ku, tai nesusipratimas nebūtų 
įvykęs. Komisijai, kuri pagami
no tam tikrų dokumentų, juk 

I pirmiausia priklauso teisė sprę-

Seniai žinoma, kad tarpe buvusiųjų Ispanijos respu
blikos gynėjų eina aštrus ginčai. Jau pilietinio karo pa
baigoje jie suskilo. Viena dalis, vadovaujama premjero 
Negrino, veikė išvien su komunistais ir reikalavo, kad 
karas butų tęsiamas be pabaigos (nors vyriausieji šitos 
srovės vadai skubinosi pabėgti į užsienį!); o kita dalis, 
po vadovybe prof. Besteiro, ambasadoriaus Araąuistain’o I šalo Bliucherio bendradarbis; I 
ir buv. premjero Caballero, stojo už taikos atsteigimą, divizijos komanduotojas Serge- 
kadangi, jų nuomone, karą tęsti be vilties laimėti nėrapev». politinės administracijos 
prasmės. Prie antrosios srovės prisidėjo, galų gale, ir Piršinin^ Uralo distrikte šev- 
rrn. vUoi-., u~I0» laivyno inžinierius Po-I

vilas Oras, buvęs sovietų laivy-j 
no atašė Washingtone; buvęs j 
politinis Frunzės Jurų Akade
mijos komisaras, Rappaport; 
buv. prekybos vice-komisaras 
Sudin; submarinos komanduo
tojas Batis, ir k.

“Visų galų suirimas”
Kai Ispanijoje pastaruoju lai

ku pustuzinis generolų viešai 
susi'niovė su, “falangistų” va
dais, taip kad gen. Franco bu
vo priverstas du generolu pava
ryti iš tarnybos, tai Amerikos 
komunistų spauda rašė:

“Frankistų fronte visų ga
lų suirimas ir didžiausios rie
tenos. Jie patys to jau negali 
paslėpti, nežiūrint, kad cen
zoriai viršlaikį dirba.” (“V.”, 
liepos 25 d. 1939 m.)
Bet Rusijoje tapo atstatyti ne 

du ir ne trys valdančiosios par-Lti> ar jisaj privalo būt skelbia- 
tijos šulai, bet — 80! Ir jie ta- mas ar ne.
po. ne tik atstatyti, bet, kaip 
pS. J Naujienų JubiUejinis 
linistų fronte nepalyginti didės- PIKNIKAS
nis visų galų suirimas , negu t
fr^kistų fronte RugpillČiO 13 d., 1^39

Kuomet aukščiausiais ordi- ] . Z
nais papuošti diplomatai ir ka- Sunset rark 
ro jėgų vadai yra masėmis me-l Archer Avė. ir 135th Street

kadangi, jų nuomone, karą tęsti be vilties laimėti nėraPev». 
prasmės. Prie antrosios srovės prisidėjo, galų gale, iri 
gen. Miaja, kurį komunistų spauda ilgai garbino, kaipo i 
“Madrido išgelbėtoją” (nes jisai buvo įstojęs į komunis
tų partiją), ir ji Negrino vyriausybę Ispanijoje nuvertė.

Bet emigracijoje Dr. Juan Negrin ir jo užsienių rei
kalų ministeris Julio Alvarez dėl Vayo, turėdami prita
rimą komunistų ir sovietų Rusijos valdžios (kurios sei
fuose yra pusėtinai daug Ispanijos aukso), vėl paėmė 
“valdžią” į savo rankas. Jie kontroliavo Ispanijos pabė
gėlių šelpimo komitetus, sprendė kam duoti pašalpą, o 
kam ne, ir t.t. Tuo tarpu buv. ambasadorius Araąuistai-! 
n’as ėmė kelti aikštėn Europos ir. Amerikos spaudoje 
Negrino-Del Vayo politikos slaptybes ir jų talkininkų, 
komunistų, darbus, atliktus Ispanijoje karo metu. Buvęs 
premjeras Largo Caballero parašė apie tuos dalykus iš
tisą knygą.

Paskiausios žinios iš Paryžiaus, kur gyvena didžiau
sias Ispanijos pabėgėlių skaičius, praneša, kad Negrino 
priešai kovą su juo laimėjo. Dr. Negrin ir Del Vayo ta
po pašalinti iš respublikos judėjimo vadovybės ir Ispani
jos respublikos reikalus užsieniuose paėmė į savo rankas 
paskutinio Ispanijos parlamento (“cortes”) pastovus ko
mitetas. Jo žinioje busiąs ir $47,000,000 turtas (pinigais, 
karo medžiagomis ir t.t.), kurį Ispanijos respublika prieš 
karo pabaigą perkėlė Francuzijon.

Negriną, gal būt, dabar šelps Rusijos sovietų val
džia, kuriai jisai ištikimai tarnavo, — nors Stalinas sa
vo buvusiais tarnais paprastai nesirūpina, kai jie pasi
daro jam nereikalingi.

Remdamas Maskvos politiką Ispanijoje, Negrinas 
daug prisidėjo prie karo pralaimėjimo ir respublikos pra
žudymo.

mas daiktas, kad senasis Toro 
Viejos miestas bus iš naujo at
gaivintas. Bet reikės dar daryti 
nuodugnius tyrinėjimus, ar ten 
galima bus rasti tiek minėtų 
turtų, kad jų išnaudojimas ap
simokėtų. O tai brangiai kai
nuotų, nes reikėtų pravesti per 
neperžengiamas girias geležin
kelį, o be to, tas kraštas yra la
bai kalnuotas, kas dar labiau 
pasunkina, susisiekimų, be ku
rio jokia gamtos turtų eksploa
tacija yra neįmanoma.

DIDŽIAUSI MIESTAI 
PASAULYJE

Didžiausias musų žemes 
miestas yra Naujorkas Ameri
koje. Jis turi apie 9 su puse 
milijonų gyventojų, vadinasi, 
4 karius daugiau, negu visa 
nepriklausomoji Lietuva. Kar
tu su visais priemiesčiais Nau
jorkas užima 3,200 ketvirtai
nių kilometrų žemes plotų, ar
ba 3,200,000 hektarų. Antras iš 
eilės savo didumu vra Londo
nas Anglijoje. Jis su priemies
čiais turi apie 8 milijonus gy
ventojų ir užima per 1,600 ket-

upę ir Baltijos j u*-

osetrina Leningra* 
žinių taip pat ne-

tų su apie 5 milijonais gyven
tojų. Trečias yra Paryžius 
Prancūzijoje. Ketvirtas Berly
nas Vokietijoje su 1 ir puse 
milijonais gyventojų, penktas 
Čikaga Amerikoje su 4 mili
jonais gyventojų, šeštas Bue
nos Aires Argentinoje su 3 mi
lijonais gyventojų.

Miestų, turinčių daugiau 
kaip po vienų milijonų gyven
tojų, yra 37, iš kurių lik 10 
Europoje, 12 Amerikoje, o ki
ti Afrikoje, Azijoje ir Austra
lijoje.

,1»!■, t t iii u
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ANTROJI ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO
RĖMĖJU GINČO PUSE

Kas Ten Ištikro Dedasi?
— SKAITYTOJŲ BALSAI —

(Tęsinys)
Vienuolės.

Vienuolyne yra daug vienuo
lių, išėjusių aukščiausius mok
slus, profesionalių, kurios dė
sto pamokas Akademijoj. Kai 
pasibaigia mokslo metai uni
versitetuose, peržiūrėkite bai
gusiųjų sąrašus ir nustebsit, 
kiek ten rasite šv. Kazimiero 
vienuolyno vienuolių. (Peržiū
rėkite kad ir birželio mėnesio 
pabaigos “Naujienų” numerius, 
kur buvo paduoti baigusiųjų 
sąrašai.)

Vienuolės, toliau, prižiūri šv

CROSLEY 
SHELVADORE

Elektrikinis šaldytuvas su
taupys jums pinigus ant 
maisto. Lengva įsigyti, leng

va išmokėti

ir ankščiau

Pas Budrikę rasite Refrige- 
ratorius visų žinomų išdir- 

bysčių sustatytus vieną 
prie kito.

JOS. F.
SUDRIK

Furnitūra House
3409-11 ir 3417-21 So. 

Halsted Street
Tel. Yards 3088

Žymus radio programas leidžia
mas Juozo Budriko iš stoties 
WCFL 970 k. nedėlios vakarais 
9 valandą.

Kryžiaus ligoninę, taipgi kar
dinolas Mundelein joms pavedė 
naują Loretto ligoninę. Praei
tyj ligoninėj santykiai nebuvo 
pergeriausi, bet kam teko gu
lėti tenai paskutinių kelerių 
metų bėgyje, net ir pirmiau, tie 
pagirs vienuoles už gerą prie
žiūrą, kurią jie gavo, už tvar
kingą reikalų vedimą, ir už 
švarumą. Ligoninėj kartais gy
dosi naujieniečiai, ir iš jų lu
pų esu girdėjusi vien kompli
mentus slaugėms ir vienuolėms. 
Ligoninė yra katalikiška įstai
ga, ir gal kai kurie kunigėliai 
norėtų visus paversti “katali
kais”, bet vienuolės į tokius 
dalykus nesikiša, “bedieviui” 
atneša “bedievišką” laikraštį 
“Naujienas”, jo įsitikinimus pa
gerbia ir kartais jam net ge
resnę priežiūrą parodo, negu 
geram “katalikui”.

Šv. Kazimiero vienuolės dau
gumoj mokina vaikus ir para
pijinėse mokyklose, ir retai kur 
rasi nusiskundimų jų kompt- 
tentiškumu ir darbais. Vienuo
lės ne vienodos. Gal kiekviena 
iš jų turi savo ydų, — o kas 
jų neturi? — bet bendrai imant, 
jos pavyzdingai atlieka apšvie- 
tos ir labdarybės darbus, vien 
tuo užsiima ir jos yra nepa
prastai daug padariusiosį lietu
viškumo palaikymui ir kulti.-- 
ringumo pakėlimui tarp lietu
vių.

Ne, vienuolėms ir vienuoly
nui užmetimus, daryti nėra jo
kio pamato, ir aš manau, kad 
“Birutė” su tuo sutiks, aky- 
vaizdoj ką čia pasakiau, ir ką 
dar pasakysiu.

Rėmėjų Draugija.
Mano rašinys pasidarė labai 

ilgas, bet prašyčiau redakcijos 
pašvęsti man dar truputį vie
tos pakalbėti apie tą Akademi
jos Rėmėjų draugiją. Kas ji 
tokia ir kaip susirišus su vie
nuolynu?

Rėmėjų draugija buvo suor
ganizuota 20 metų atgal, dau
giausia pasidarbavimu p. Nau
sėdienės, kuri per visus tuos 
metus iki šiai dienai ėjo ir 
tebeina pirmininkės pareigas. 
Draugija susideda iš kuopų 
prie visų Chicagos parapijų 
ir vietomis už Chicagos. Kaip 
draugijos vardas nusako, ji 
remia Akademiją ir vienuoly
ną. Jo naudai skiria visas sa
vo įplaukas (pereitais metais 
apie $10,000). Draugija nėra 
dalis vienuolyno, o atskira or
ganizacija, kuri su vienuolynu 
kooperuoja ir jį dalinai finan
suoja. Draugija tvarko savo 
reikalus, o vienuolijos perdėti- 
niai turi tiktai patariamąjį

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CLEVELAND, OHIO. — Dešinėj—milionierius Jacob 

II. Goldner, kurį buk arabai Palestinoj pagrobė ir laiko 
už $5,000 vaduotpinigių. Kairėj—pagrobtojo sūnūs.

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2030
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balsą ir retkarčiais panaudoja 
savo autoritetą, kuris draugi
joje kartais yra svarus. Už 
draugijos griekus vienuolės 
neatsako. Gal netiesioginiai 
tas ant jų dėmę meta, bot tik 
netiesioginiai. Pamatiniai, jos 
nėra kaltos ir negali būti kai* 
tos.. Todėl sakau, kad “Biru
tė” šovė pro šalį, sumaišyda
ma vienuolyną su rėmėjų drau
gija ir ją nepamatuotai apkal
tindama už dabartinį nesusi
pratimą rėmėjų eilėse.

“Kalnai Negriuva”.
Apie ką tas nesusipratimas 

eina? Iš “Birutės” pasakymų 
atrodytų, kad kalnai griūva. 
Gana gerai žinau Rėmėjų 
Draugijos reikalus, šaltai į juos 
žiūriu, ir galiu pasakyti, kad 
calnai negriuva. Žinot, mote
rys yra ambitiškos, kiekviena 
stato pretenzijas ir—barasi. 
Tas kartojasi kiekvienoj mo
terų organizacijoj;. Tokia jau 
moterų prigimtis—viena kitai 
neužsileis. Tokio pobūdžio, pa
matiniai, yra ir šis nesusipra
timas rėmėjų draugijoje.

Čia norėčiau pabarti kai ku
rias Draugijos nares. Jeigu jos 
nepasitenkinusios, jaučiasi už
gautos, kodėl jos tokių dalykų 
neišriša savo tarpe? Kodėl 
bando visą pasaulį sujudinti 
ir vilkti vidujinius organizaci
jos reikalus prieš visuomenes 
akis. Dalis visuomenės supras 
dalyką, kita dalis—ne, ir pa
darys visokiausias neteisingas 
išvadas. Purvinus savo skal
binius skalbkime namie, o ne- 
neškime juos į viešą “landrę”.

Šitam dalyke, reikia pasa
kyti, yra kalta ir katalikų 
spauda. Toje spaudoje, pav., 
Chicagos “Drauge”, veikia sa
votiška “cenzūra”. Redaktoriai 
deda tiktai tuos raštus, kurie 
yra palankus katalikiškoms į- 
staigoms, teigiamo pobūdžio. 
Taip gal ir turi būti, bet 
“Draugas” daug gero padarytų 
katalikiškoms (organizacijoms 
jeigu kartais pats jas pabartų 
arba leistų pašaliečiams nuro
dyti jių trukumus ir (klaidas. 
Dieve, pas mus katalikus, kaip 
ir kitur, tų trukumų ir klaidų 
yra. Ne vien pagyrimai, bet ir 
relkarti taktiška ir konstruk
tyvi kritika įsteigtų sveiką lyg
svarą organizacijų viršūnėse 
ir narių eilėse, kur nuomonių 
skirtumas paprastai yra nema
žas. Jiems nereikėtų pakam
piais, privatiškuose būreliuose 
skųstis ir išmetinėti. Jie drįs
tų balsą pakelti ir viešuose 
susirinkimuose ir nusikratytų 
įsitikinimo, kad katalikų drau
gijose, pavyzdžiui, kad ir Rė
mėjų draugijoje, vyrauja 
“diktatūrą”.

Tas kaltinimas ne kartą bu
vo padarytas pirmininkės A. 
Nausėdienės adresu, ir yra 
daug narių, kurios mano, kad 
tam yra pamato. Jeigu kai ku
rios narės mokėtų, kaip mo
ka pirmininke A. Nausėdiene, 
stovėti ‘ant savo kojų”,
išmestų iš galvų kvailą bai
mę, kad jas “ekskomunikuos” 
už priešingą nuomonę ar kri

jeigu kurių

tiką, tai pačios pamatytų, kad 
ten jokios “diktatūros” nėra.

P-a Nausėdiene yra Rėmėjų 
Draugijos steigėją. Ji pirmi
ninkauja jau per dvidešimts 
metų, nuo pat Draugijos įsi
kūrimo. Ji gerai pirmininkavo 
ir vedė organizacijos reikalus, 
kitaip jii nebūtų išaugusi į ke
liolikos kuopų organizaciją, 
ir negalėtų sukelti vienuoly
nui apie $10,000 į metus. Rė
mėjų draugija yra didžiumoj 
jos padaras, ir jeigu ji yra ar
timesnė p. Nausėdienei, negu 
kuriai kitai narei, ir jeigu p. 
Nausėdienė stato didesnes pre
tenzijas prie draugijos, tai yra 
visai natūralu ir pateisinama. 
Gal p. Nausėdienė turi ydų 
(ir vėl, kas jų neturi?), bet 
jos nuopelnai Rėmėjų draugi
jai yra tokie dideli ir ji ge
rųjų pusių turi tiek daug, kad 
los ydos yra be reikšmės.

i

A. Nąusiedienė.
Neapykanta1 p. Nausėdienei 

tarp kai kų^jų moterų pasi
reiškė daug metų atgal. Ji bu
vo skundžiama Moterų Sąjun
gai, buvo suspenduota, j;i bu
vo atakuojama pašnibždomis 
ir viešai, jai Jjuvo primetamas 
bendravimas, su “bedieviais”, 
Bet ji žinojo savo vietą, turėjo 
taktą ir visi tie kaltinimai nu
ėjo pro šalį.

Bet dalis antagonizmo prieš 
ją pasiliko, ir man atrodo, kad 
dabartinis triukšmas prieš ją 
yra netiesioginis rezultatas to 
antagonizmo.

Dalyko faktai, trumpai, yra 
štai kokie. Yra natūralu, kad 
Rėmėjų draugijos kuopos var
žosi už pirmenybę. Kiekvieną 
stengiasi kuodaugiau pinigų 
sukelti, kuodaugiausia pasi
darbuoti. Pereitam seime 2- 
trojo skyriaus pirmininke An
tanina Vaišviliene raportavo, 
kad jos kuopa sukėlė $1,200, 
Pirmininkė p. Nausėdiene pa
stebėjo, kad kuopa sukėlė ne 
tiek, bet $700, ir parodė skait
lines draugijos centro, knygose. 
Didelio ginčo tuo reikalu ne
buvo, ir dalykas taip pasiliko.

Skirtumas skaitlinėse pasi
darė štai kaip. Kuopa tikreny
bėj pridavė centrui iš savo iž
do $700, bet taipgi priskaitė 
prie savo nuopelnų ir $500, ku
rie buvo suaukoti arba priduo
ti centrui tiesioginiai ir nėjo 
per kuopos knygas. Bet kuo
pa jautėsi, kad tie pinigai atė
jo cenlran per jos narių pasi
darbavimą, ir todėl priskaitė 
tą sumą savo naudai, kas su
darė $1,200.

P-a Vaišvilienė, ištikro, sun* 
kiai dirbo rėmėjų draugijoj. Ji 
turi dvi dukteris vienuolyne, 
yrą gera moteriškė-vei'kėja, ir 
norėjo parodyti, kad jos dar* 
buotė yra naši,

Kas Kaltas?
Nors seime šis dalykas bu

vo kaip ir likviduotas, bet, ma* 
tyt, nepasitenkinimas tarp kai 

eilinių narių tęsėsi, 'pa
galiau sprogo “bomba”, ir ži
nios apie nesutikimą atsidū
rė spaudoj. Gaila, kad tas da- 

i

lykas nebuvo nuodugniai' iš
rištas seime, Gal čia dalinai 
kalta pirmininkė, kad į reika
lą neįsigilino ir jo neišrišo 
vietoj, gal nepasitenkinusios 
narės, kad jos vietoj nieko 
daug nesakė, Atrodo, kad tru* 
pūtis kaltės abiem pusėm pri
klauso.

Bet šią dalykas, kaip minė
jau, “kalnų nenuvers”, ir Rė
mėjų draugijos nesugriaus. 
Priešingai, gal išeis naudon ir 
pamokins nares pasakyti atvi
rai susirinkimuose kas joms 
ant širdies guli. Man tik gaila, 
kad “Hirntč”, matyt, nežinoda
ma santykių tarp Rėmėjų 
Draugijos ir vienuolyno, abi 
įstaigas sumaišė ir užmetė vie
nuolynui visokius nusikaltimus 
taikydama juos rėmėjoms.

Galiu užtikrinti, kad vienuo
lynas yra pavyzdinga organi
zacija, kuria kad ir nekatali- 
kas lietuvis gali pasididžiuoti, 
Galiau ne visų kaltinimų yra 
užsipelniusios ir Rėmėjų Drau
gijos narės.

—Rėmėja

KELIAUKITE VIKIN
GŲ LAIVAIS

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTB IR B LĖK O 3 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilnų apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted SL

| LIETUVĄ
Per Gothenburfą, Švediją

Laivų iiplaukimal 16 New Yorko

M, S. Kungsholm, rugy. 19
S, S. Drottulnghclm, rugp. 29
M, S, Gripsholm, rūgs. 8

Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba

SVVEDISH-AMERICAN LINE
ĮSI N. Micw«n Avė. Chicuro, III.

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

BIZNIS PRIKLAUSO NUO kRELITO!
Kreditas—ypatingai komercinis kreditas—sudaro pre

kybininkams reikalaujamą kapitalą, kad paversti pre
kes į reikalaujamą pinigą apyvartai, prekybai išplėsti ir
pelnui. Štai kur kiekvienas 
bankas ir biznio įstaigos ko
operuoja.

HALSTED ENCHANGE 
NATIONAL BANKAS džiau
giasi užimdamas tokioj svar
bioji sistemoj atitinkamą vie
tą ir pasiūlo jums savo pre
kybinį patarimą kokį tik yra 
įgijęs iš savo patyrimų.

Tai biznio įstaiga, kad 
bizniui padėti.

‘K. HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

’ ,•( , Member Federal Reserve System and
Federal Deposit Insurance Corporation

HALSTED STREET Prie 19th PLACE

^NELAUKITE —

Rytoj Gali Būti Pervėlu!
Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
bet ką užsitikrinti, tai prašome ateiti į musų ofisą. Nedrįsti čia, 
nėra ko — susitarsime ir reikalus sutvarkysime.

“PRIKLAUSOME PRIE PJRMAKLASINĖS 
CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINĖ AGENTŪRA

Bankers Indemnity Ins. Co.
Columbia Fire Ins. Co, 
Michigan Fire & Marine Ins. Co. 
gentinei Fire Ins. Co.

222 W. ADAMS ST 
Kamb. 1517, 1519, 1521 

Telefonas CENTRAL 5208 
Telefonas CENTRAL 5209 

CHICAGO.

KLAUSYKIME
VAKARĄ ŠALTIMIERO

W.H.I.PLIETUVIŠKŲ KABIO
PROGRAiKlį STOTIE^

NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO 
KAS VAKARĄ—1480 K,

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga . 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1346 West «3rd Street 

prie Loomis

Priversk Paraištį Išgydyti

KYLĄ
TARKIS TIK SU SPECIALISTU 

DAKTARU
Kad užsitikrinti ir apsisaugoti 
ieisK laismuoiam 20 metų spe
cialistui daktarui ekzaminuoti 
DYKAI. Patirk kaip paraištis 
gali išgydyti be operacijos. Ta 
moksliška išbandyta be operaci
jos peilio gydymo sistema stato 
naujus audinius kaip oisteris per
lus. šimtai šiaip gydomi žemų 
mokesčių be laiko sugaišties. Ko
dėl ne jus? Kad patirti, niekas 
nekainuos. Patarimas dykai. Jus 
tikrai kai ką patirsi
te. $3.00 bandymo gy
dymas siūloma už $1. 
Kainos žemos ir gali
ma pasirinkti išmokė
jimą tokį, kokį išga
li, kad įtikinti. Atsi
nešk šį skelbimą. Lai
kykis senąjį paraištį, 
ar įsigyk naują. Už
tikrinti paraišČiai pi
gus kaip $5.00.
Kreipkit šiandien ar 
rašyk dėl informacijų 
be mokesnio.

DR. PETER 
SCHYMAN

1869 N. Damen Avė, 
2 aukštas. Arm. 8200

Įst. 20 m. Laisniuotas Dr. prižiūri k.....  ......

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

I 1739 So. Halsted St.
I CHICAGO, ILL.

• LIGONINĖS- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $*Įg.5O 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00 
REUMATIZMAS $2.00
Greitai Palengvinama.... m 
VISAS LIGAS GYDOMA $j,00 

Ękzaminaciją įskaitant vaistus 
douglas park hospital 
1900 So- Kedzie Avė,, Chicago 

Tel, Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir-1 
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd įSL 
Tel. ENG. 5883-5846



NAUJIENOS; Chicago, UI.
.w.yj

TARP MUSŲ

ir jo 
jiems 
kuriai

Dr. ir p. bertash gyvena ad
resu 4910 S. Michigan Avė.

Bužai ir Gira Partneriuos

šeštadienis, liepos 29, 1939

Susilaukė
Dukters

Garnys šios savaitės pradžioj 
aplankė Dr. A. Bertash 
žmoną Florence ir paliko 
gražią, 8 svarų dukrelę, 
duos vardą Alexandra.

Motina ir kūdikis guli Ger- 
man Deaconess ligoninėj, ir jau
čiasi kuogeriausia.

Įvairios Biznių 
Permainos 
Roselande

Martos 
Pasveikinima's

Aurora, III., Alex ir Sofija 
Pociai, liepos 29, Martos var 
dadienio proga, širdingai svei
kina Martą Mamonas ir linki 
jai gausios laimės, sėkmingu
mo ir ilgo gyvenimo.

Drg.

Anna

su

NAUJIENŲ-ACME Telephot-»
DALLAS, TEXAS — Velnią West, kuri čia liko su

imta ir į kalėjimų pasodinta. Ji buvo pabėgusi iš Ohio 
moterų kalėjimo, kur sėdėjo už savo vyro nužudymų.

Kanklių Choro
Piknikas

Klaidos 
Atitaisymas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Frank Tuma, 68, su

Ryschovy, 58
Louis Kulekowskis, 26,

Lillian Matthisen, 22
Sylvester Talias, 35, su Olga

Stamat, 20

Reikalauja
Perskirų

Aldona Bazeli nuo John Ba
zeli

Liepos 30, Liberty Grove, 
Willow Springs, įvyks Kanklių 
Choro piknikas.

Prasidės 12 vai. Bus risty- 
nių, lenktynių, visokių žaislų 
—su dovanomis.

i

PRADŽIA ŠIANDIEN 
“S. S. R. S. 1939” 

Laiko parado!
Pilna Sovietų Naujienybių-Reglnių 

įžymybių apžvalga 
{SKAITANT:

Vė/.lo tyrlnėllma 
PiiHtelnlnko muZėjų 
Pionierių paloclų 

ir Sienų k’vlrėą 
susi rėmimų

Grinių 
Kailių 
(Jelžl, 
Ski-<-<lyklaH 
Vėliausi;)

miestą 
turtą 
Plieną

Sovietų-Japonų
SONOTONE TEATRE

Vėsinamas oras 
66 F Van Buren 

iki 1 v. p. p.

Šokiams gros gera orkestrą. 
Programą pildys Kanklių cho
ras, L. D. Aido choras ir L.TK 
Ratelio choras. Pirmiem dviem 
choram vadovas J. Kcnstavi- 
čius, trečiam chorui D. Judzen- 

; taviečienė.
Dalyvaus ir L. M. Kultūros 

choras, vadovaujant O. Petru
lienei. —Valdyba

| VISUOMENĘ!f,

Liepos 31 d., 1939 m., mes atidarysime hindi 
and ice cream parlor, kur tiktai aukščiausios 
kokybės valgius duosime.
Vadovybe širdingai kviečia visuomenę apžiū
rėti virtuvę ir valgius jai patogiausiu laiku.

2027 South Halsted Street

PIKNIKAS
SEKMADIENį LIEPOS (JULY) 35 D.
T T n T? T> 'T V C D A IT I? DAMBRAUSKOL L D Jh K 1 I b K U V E FARMOJ

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS
Bun ristynės, lenktynės ir visoki žaislai. Taipgi bus duodama ge

ros dovanos. Prie įžangos tikieto bus duodama dovana $5.00
ĮŽANGA VELTUI: šokiams gera orkestrą. Programe dalyvaus 
LKM ir LD Aido chorai, vadovystėj J. Kenstavičiaus; L. J. K. Ra-, 
telio choras, vadovystėj D. Juden; L. M. Kultūros Kliubo choras, 
vadovystėj O. Petrutienės.

Daugelį metų LKM choras dainavo draugijų ir organizacijų 
parengimuose, duodamas geriausį patarnavimą.

Daba” visus kviečia dalyvauti piknike ir linksmai praleisti laiką 
su kankliečiais. —KOMITETAS

Gerb. “Naujienos”:—
Maža klaida įvyko “Naujie

nose”, Liepos 26 d., straipsnyj 
“Lietuviai Valdžioj”. Ten 
nimas J. Vitkus, o turėjo 
ti pasakyta, kad Vandens 
pervaizeriu yra J. Vinikas. 
manau, kad tai buvo mano 
ties klaida. Atsiprašau.

J. J. Lidzius.

nu
bu
sti- 
Aš 
pa-

Lietuviškas 
Vakarėlis

ROSELAND. — Tarpe Roso- 
ando biznierių įvyko keli pa
sikeitimai.

Motiejus ir Bronislava Bu
žai, kurie turėjo taverno biz
nį adresu 10808 Michigan Avė., 
jį pardavė Petrei Baužienei ir 
kitataučiui, kuris su ja bendrai 
biznį užlaikys. Motiejus ir Bro
nislava Bužai atpirko nuo P. 
Baužienės biznio dalį, kurią ji 
turėjo bendrai su Kazimieru 
Gira, adresu 135 E. 107th St.

Taigi, Kazimieras Gira ir pp. 
Bužai dabar “partneriai”.

Linkėtina jiems gerų pasek
mių bendram biznyje, nes jie 
yra gerai roselandiečiams žino
mi kaipo draugiški, linksmo 
budo žmonės. Atsilankęs į jų 
taverną jautiesi labai maloniai.

» a »
L. Mikutis Biznyj

Louis Mikutis irgi ' taverno 
biznyje, adresu 10737 S. Mi
chigan Avė. Jisai atpirko biz
nį nuo Daniušio, kuris, sako
ma, turįs apleisti Ameriką ku
riam laikui, kol susitvarkys le
galius reikalus apsigyvenimui 
Amerikoje. Louis Mikutis 
|“amerikoniškas” lietuvis, “Ro-

— Roselande augęs, 
simpatingas vai- 
bile kokiam biz

Rytoj įvyks šv. Marijos pa
rapijos svet., prie 35th ir So. 
Union Avė. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame visus — atsilan
kyti, kas tik nori ‘linksmai lai
ka praleisti.

Parapijos Valdyba.

Pranešimas
Charles Snyder ir John Mas- 

sas atsidarė tavernų prie Keane 
Avė. ir 112th, Palos Parke. Vi
si draugai ir pažystami kvie
čiami atsilankyti ir praleisti 
linksmai valandėlę. Tenai gali
te nusipirkti gėrimų ir skanių 
užkandžių.

Charles Snyder
ir

John Massas.

White Eagle Bravaro 
Didelis Piknikas

žiu Žemėj 
Tai linksmas, 
kinas, linkus 
nyje.

Graži r i.Gaideliu Svetainė
Naujienų” Kontes-Kaipo 

tantui, biznio reikalais man te-1 
ko atsilankyti pas Juozą ir Va
lę Gaidelius, kurie užlaiko pui
kiai įrengtą alinį? ir gražią sve
tainę, adresu 12304 S. Halsted 
Street.

Pp. Gaideliai svetainę pasi 
statė pereitą rudenį ir vis vi
sokios padailinimus tebedaro. 
Beje, penktadienio ir šeštadie
nio vakarais jų‘f svetainėj yra 
taip vadinami “Floor Show” 
šokiai. Susirenka daug jųjų 
biznio lankytojų pažiūrėti. Sve
tainė aprūpinta “air-condition 
sistema, tad karštais vasaros 
vakarais malonu ten pasėdėti.

Pp. Gaideliai yra seni “Nau
jienų” skaitytojai. Turėjau gar 
bę jiems “Naujienas” vėl už
rašyti metams laiko.

A. Narbutas.

Rytoj White Eagle bravaro 
“Good Fellowship” klubas ren
gia metinį piknikų Barney 
Richter darže (6833 Milwaukee

Piknikas prasidės 10 vai. ry
to. Visi kviečiami dalyvauti ir 
linksmai laikų praleisti.

Atsilankusiems svečiams bra- 
varas rengia didelį siurprizų.

Beje, šia proga turime pri
minti, kad lietuvius maloniai 
sutiks p. Speecher, bravaro at
stovas. P-as Speecher yra lie
tuvis ir daugeliui chicagiečių

j žinomas. Busiu.

biznį, 
taver- 
Street., 
antros

Stambus 
Biznierius

Toli nuo lietuvių, tarp sve
timtaučių lietuvis Kastas Žilin
skas pasekmingai varo 
Jisai užlaiko moderniškų 
nų ties 1560 East 63rd 
šalę Walgreen 'vaistinės,
durys nuo Stony Island avenue 
kampo.. Nors biznis yra toli nuo 
lietuvių, vienok tautiečiai daž
nai p. Žilinską aplanko.

Šiuo laiku jisai ieško pirkė
jų savo didžiuliam mūriniam 
malūnui, Puotkaliuose, Kretin
gos apskrityj (Skuodo valščiuj).

SUTAUPYK SiMTUS DOLERIŲ
Pirk sau automobiliu iš didžiausios automobilių Finansinės Kom
panijos Chicagoje.
Sutaupysi. 40% iki 50% už garantuotus atimtus nuo kitų karus. 
Niekur kitur Chicagoj sies kainos negali būt sulygintos. Virš 300 
karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, atimti nuo subankruta
vusių dealerių.

BUICK vėliausias 1938, Sedan, -CHRYSLER—1938 Sedan, kaip
........ $475

DODGE—1938 DeLuxe Sedan, 
yra radio ir šildytuvas $465

vartotas tik keletą mylių, garan
tuotas kaip nauji tik $595. Taip
gi 5 1937 Sedanai ir Coupe ir 3 
1936 sedanai, visi bėga 
kaip nauji tik už .........

PONTIAC—1939, DeLuxe Sedan, 
naujas, sutaupysi 50%, taipgi 
1937 Sedan ir 1936 ....
Sedan, tik po ..............

FORD—1938 Sedan, naujas, ne
vartotas, paimtas nuo Ford dea- 
lerio, sutaupysi pusę. Tainvi 3 

X'““”’........ :.............*225
--------------------------------------------- 1 CHEVROLET, 1938 Sedan, su-
OLDSMOBILE—1938 Sedan, 5 taunysi daugiau kaip pusę, 1936
pasirinkimui, visi,kaip nauji, tiki Sedan tik 
$495. Taipgi 1937 ir $OOE 
1936 Sedanai tik po ....

$225nz
LA SALLE, 1937 Sedan. Tai yra 
puikiausias sedanas,

PACKARD, 1938 Sedan, beveik 
kaip naujas, sutaunvsi daugiau 
kaip pusę. Taipgi 1937 
Sedan tik ......................

Ir daug kitų karų. Vieta nedaleidžia visus paminėti. Kiekvienas 
karas yra pilnai apžiūrėtas musų ekspertų mechanikų ir kiekvie
nas karas garantuotas. Pirkęs nuo musų karą, turėsi daug metų 
ekonomijos.

JEI PIRKSITE NUO MUSŲ KARA ŠIA SAVAITE, TAI MES 
DUOOSIME DYKAI GASOLINČ DĖL VAŽINĖJIMO 

1000 MYLIŲ
Atsilankykit ir pasinaudokite šia nepaprasta proga. Mes taipgi 
turime 100 karų, kaip tai: Ford, OIdsmobile, Dodge, Plymouth ir 
t. t. 1935, 1934, 1933 modelių, tik už $45.
Jums nereikia turėti cash, jūsų senas karas gali būti kaip įmokė- 
jimas, o likusius lengvais mėnesiniais išmokąjimais, net iki 2 metų. 
Musų įstaiga atdara iki 10 valandos vakaro ir visą dieną sekmad.

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

PLYMOUTH—1938, Sedan, ma
žai važinėtas, jus sakysit, kad tai 
naujas karas, tik $445. Taipgi 
1937 ir 1936 Sedanai $295

Malunas yra apie $18,000 ver
tės ir yra aprūpintas moder- 
niškiausiais įrengimais.

Chicagoj p. Žilinskas b’zniu 
užsiima apie 30 metų laiko.

Drg.

riai ir patogiai Įtaisyta, tai res
torano biznis su tavernų.

Neseniai G. Jakubonis nupir
ko ir kitų biznia'vą narna, prie 
kampo 35th St. ir Lituanica 
Avė., kurį nuo pamatų iki sto
go perremontavo. Iš to galima 
matyti, kad G. Jakuboniams 
biznis sekasi.

3201

Biznį Gražiai 
Išpuošė
S. A. Crystal Tavern, 

So. Lituanica Avė., savininkai
S. ir A. Gramontai, labai gra
žiai savo biznį išdekoravo. Sa
ko, Mrs. S. Gramontienės buvęs 
sumanymas parinkti melsvą ir 
palšą spalvas, 
jaukią išvaizdą

Teko girdėti iš jų kostume- 
rių pagyrimų jų atnaujinto ta
verno... — J. A. S.

kurios sudaio 
viduje.

Pranas Švelnis 
Naujoje Vietoje

Pranas Švelnis, naujienietis, 
neseniai atidarė Maisto Krautu
vę, 502 W. 81st St. Pirmiaus 
jis gyveno Bridgeporto apylin
kėje, bet dabar persikėlęs į nau
ją vietą, stengiasi susipažinti 
su ten gyvenančiais lietuviais. 
Jis yra 
visiems 
mą.

mandagus žmogus ir 
teikia gerą patarnavi-

— Jūsų Ona.

G. Jakubonis
Progresuoja
Spiegel’s ir apylinkės dirbtu

vių darbininkams, kuriuose dir
ba nemažai lietuvių, yra žino
ma “George’s Cafe”, 3465 So. 
Morgan St., kurios savininkai 
yra biznieriai G. Jakuboniai.

George’s Cafe yra erdvi, šva-

SUSTOK — ŽIŪRĖK 
SKAITYK! 

Scnsacinis Akinių

Išpardavimas
Musu Reguliari Kaina $10.00 

AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

Musu Reguliari Kaina $15.00 
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

Pilnas natenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus.

Dr. R. J. Berkovitz
3505 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3565.

MORGIČIAI — PASKOLOS 
Žemos Palūkanos

Visų Rūšių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co. 
809 W. 35th STREET 

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Prs •

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau.

• Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

kaip

Jaunoms Panelėms

yra 
kad

No. 4175
suknelė. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 
16 ir 18 taipgi 28, 30, 32, 34 ir 36 
colių per krutinę.

9

Didelis Vartotų 
Auto Nupigintas

Susipažinkite su Local Auto 
Finance Co., 1414 W. 63rd St., 
kur kai tik dabar eina didelis 
vartotų automobilių išpardavi • 
mas. Praktiškai kiekvienos ga
mybos automobiliai čia galima 
rasti. 200 atimtų karų siūloma 
taip už pigią kąiną, 
$265.00.

Kiekvienas automobilis 
pertikrintas ir užtikrintas, 
tarnaus per daug metų be jo
kių kliūčių. Taigi proga geram 
automobiliui įsigyti ir kartu 
sutaupyti daug pinigo. Turima 
virš 100 senesnių metų mode
lių, kurie parduodami net po 
$65.00.

Pasinaudokite proga ir leng
vomis sąlygomis. Senasis jūsų 
auto bus priimtas kaipo įmo- 
kesnis, o likusią dalį galėsite 
išsimokėti mažais įnašais net 
per dvejus metus. Parduotuvė 
atdara kasdien iki 10 vai. vak. 
ir visą dieną septintadienį. Per
skaitykite šiandien Naujienose 
jų skelbimą. (Skelb.)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

K

MADOS

4175

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattem Dept, 1738 
So. Halsted St., Chicago, m.

PETER PEN

COULD

TMROW

NAUJIENOS Patiem Dept

atsiųsti maa pavyzdĮ Na.

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)
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šeštadienis, liepos 29, 1939 NAUJIENOJ Chicagg, UI

KONTESTO 
EIGA

(Per dvi savaites 
Kontesto Skyriaus : 
kontestantų raštai

kurtėmis.)

reguliario 
nebus, bet 
tilps kart*.

Gėlių Bukietai Ir 
Žemaičių Kultūros 
Klubas

Svečiai Iš 
Lietuvos

(Tęsinys iš praeitos savaitės)

Nuo Kontestantės.
F. Daugent

štai, pasekmingas vakaras. 
Liepos 2'2 susitikau su p. Pet
kum. Sako, jus nori matyti p. 
Keršolis.

Rytojaus dieną paėmiau au
tobusą ir nuvažiavau pas p. 
Keršolj į Batavių. Tuojaus pp. 
Keršoliai padėjo penkinę už 
“N” prenumeratų.

Ponai Keršoliai yra seni nau- 
jienieciai ir labai malonus žmo
nės.

Tariu jiems širdingų ačiū.
F. Daugent, 
Aurora, III.

labai

suma-

■   ii——m mui       n

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Golfo Čampionas 
Vincent Ginkus 
Vėl Lošia Turnyre
Gins čampionatą Jackson Par 

ko Golfo Laukuose
Pirmadienį rytų Jackson Par

ko Golf Chib laukuose prasidės

turnyras. Jame dalyvaus Vin
centas Ginkus iš Lansing Klu
bo, kuriam teks ginti čanipio- 
no titulų. Ginkus, mat, perei
tais metais laimėjo 34-tų mėgė
jų turnyrų, kartu laimėdamas 
ir tų metų mėgėjų čampiona-

Su Ginkum turnyre dalyvau-

vans, Walter Crowdus, Russell 
Martin ir Joe Finu. Visi jie vie
nu ar kitu laiku buvo Chicagos 
mėgėjų čampionai.

MARIJONA KAMINSKIENĖ 
po tėvais Sakaliutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 28 d., 6:10 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus gilios senat
vės, gimus Vilkaviškio Apskr. 
Šunskų parap. Paršelių km.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

4 sūnūs, Kazimierą, Joną, Vin
cą ir Antaną ir jų žmonas, 
žentą Jurgį Jankauską, 2 bro
lienes. Elzbietą Kaiminskienę 
ir Uršulę Kaminskienę ir daug 
anūkų, o Liet. 2 seseris, Kot- 
riną Januškaitę ir Elzbietą 
Sakaliutę ir daug kitų gim.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 49th Ct., 
Cicero, III.

Laid. įvyks antrad., rugp. 
1 d., 8:00 vai. ryto iš koplyč. 
į šv. Antano parap. baž., ku
rioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Ka
minskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, marčios, žentas, 

brolienės, anūkai ir gim. 
Laid. dir. Antanas Petkus, 

tel. Cicero 2109.

LOVEIKIS
KVIETKINJNKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 73®8

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laid o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5808

B. šaikus MN.” Redakcijoj
Vakar po pietų “Naujienų” 

redakcijoje lankėsi svečias iš 
Lietuvos, vaistininkas p. Balys 
Šaikus. Jisai vizitų padarė lydi
mas savo brolio, chicagiečio 
Ksavero Saikaus, visiems gerai 
žinomo pažangaus veikėjo 
Northsidėje.

-r-i Skaityto jų Balsai —
Žemaičių Kultūros Kliubo 

pirmininkas p. St. Narkis, lie* 
pos 22—“Naujienose” padarė 
sekantį pranešimų: “Gėlių bu
kietai įnirusiems nariams-ėms 
bus duodami, jeigu jie oficia
liai kreipsis j valdybų. Bus 
įsteigtas tam tikras fondas, ku
rio pajamos susidės iš paren
gimų ir aukų.” Šis p. Narkio 
sauvalingas pranešimas 
nedarnus ir gadinantis 
ūpą.

Nors bukietų teikimo
nymas įnirusiems nariams-ėms 
iškilo iš pačių kliubo narių, 
vienok jis liko nebaigtu klau
simu, o p. Narkis, kaip jau 
matom iš jo pranešimo, pasiry
žęs įvygdinti be narių nutari
mo. Šį klausimų susirinkime 
nariai svarstė, norėjo tam tiks
lui užsidėti nepaprastų mokes
tį, buvo duotas įnešimas ir pa
remtas, bet p. Narkis neprilei
do balsuoti ir užtat nariai su
sijaudinę išsiskirstė. Apie tų

Dabartiniu laiku Chicagoj 
vieši dar sekami svečiai iš Lie
tuvos: Dr. M. Urbutis (kuris at
vyko pas p. G. J. Stungius), 
adv. Raulinaitis, Dr. D. Cecevi- 
čius, adv. Čerkauskaitė ir mo
kytoja p-lė S. Pipiraitė.

Antradienį atvyks dar trys 
svečiai, Dr. Kaškelis, pp. Brie
dis ir Valentukonis. Jie apsi
stos pas pp. Dominikų ir Dėlių 
Kuraičius, Milda Auto Sales fir
mos savininkų ir jo žmonų.

žįsta. Jis aiškinasi, kad toks 
nutarimas butų buvęs prieš- 
konstitucijinis ir kad mažuma 
narių negali pakeisti paragra
fų, liečiantį šį klausmų.

Apie konstitucijos pakeiti
mų net niekas ir nekalbėjo, tat 
kam dar nariams daryti prie
kaištų. Tokį fondų, apie kurį 
p. Narkis savo pranešime kal
ba, palys nariai norėjo įkūny
ti, bet kai pirmininko liko su- 
trugdyti, jie to įstengti negalė
jo, o dabar p. Narkis jau jį 
vykdina. Tad, pagalvok, ar jū
sų mus tymas yra sąmonin
gas ...

šį nesusipratimų pats pir
mininkas turėtų sušvelnyti ir 
tuomet 
darniai 
biaus.

visa žemaiči 
laikysis ir bendradar-

—Kliubo Narys

tauta

• Užvakar vakare 2*2 metų 
Mrs. Alvitą Ponchik, 7434 S. 
Oakley avenue, išėjo pasivaikš
čioti. Netoli namų, prie jos pri
važiavo jaunuolis ant dviračio, 
ir - sustojo lyg norėdamas mo
teriškę užpulti. Ji pasileido bėg
ti. Uždususi pasiekė namus. Iš 
ten ji buvo nuvežta šv. Kry
žiaus ligoninėj, ir trijoms va
landoms nepraėjus nuo išgąsčio 
moteriškė pagimdė kūdikį.

ONA SKINDER
(po tėvais Savickas) 

gyveno 3025 W. 41 St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 28 d., 1:00 vai. po piet, 
1939 m., slaukus pusamžiaus, 
gimus Kaune, Lietuvoj,

Paliko dideliame nuliudime 
dukteris Stellą Mikelons, 
Danville, III., Mrs. Pauline 
Brown ir Marie, 1 sūnų John.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je 2616 W. 38th St.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, liepos 31 d., 1:30 vai. po 
pietų iš koplyčios bus nulydė
ta į Tautiškas kapines.

Visi Onos Skinderienės gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžįai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys ir sūnūs

Laid. dir. John T. Kelly, 
tel. Lafayette 0980.

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
? PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKFJTIMAIS

BARSKIS FURHITURE MUSE, Im 
—TUK HOME OF FINE FURNITURE" STNCB 19M 

11748-50 West 47th St Phone Yards 5069

PERS ON AL

PAIEŠKAU Andriaus Janaųsko. 
Svarbus reikalas. Prašau atsišaukti 
arba kas apie jj žino, meldžiu pra
nešti šiuo adrasū 1540 Milwaukee 
Avė., Tel. Humboldt. 5114.

Jeva Vasaičiukė iš Rudos para
pijos, Paskarlupjo arba Samulaivi- 
čįų kaimo ieško Prano Pranaičio 
iš Panoreikupių kaimo, Rudos pa
rapijos. Eva Wasilaųskas, 11 Shaft 
St., Inkerman, Pa.

... ...................................................................... ..

Bailio T

Radio Naujienybe!

1940 Metų Automo 
bilių Laisniai

Valstijos automobilių 
biuras skelbia, kad jau 
1940 laisnius. Numeriai bus ru
dos spalvos baltam dugne. Kon
traktų laisnius parūpinti gavo 
National Colortype Company, 
Bellevue, Kentucky.

B. Mastauskas 
Grižo iš Texas

laisnių 
užsakė

ChiVakar iš Texas valstijos 
cagon grįžo adv. B. Mastau
skas. Jisai tenai gyveno kurį 
laikų taisydamas sveikata. Tu
ri tikį netoli Rio Hondo, Texas.

Chicagoj praleis apie du mė
nesiu laiko,

Nuo savo kaimyno Tcxase, 
p. Antano Kareivos, adv. Mas
tauskas atvežė liiiįtęjįmų vi
siems 
goj.

naujieniečiams

Bedarbis 
Mirė Badu

Chica-

Ant šaligatvio, lies 427 W. 
Madison Street, praeiviai atra
do be sąmonės gulintį žmogų. 
Tai buvo 65 metų bedarbis Roy 
Rouse, nuo 2318 West Wasli- 
ington Boulevard. Buvo nuga
bentas apskričio ligoninėn, bet 
netrukus pasimirė.

Daktaras surado, kad 
mirė badu.

SITUATION WANTED
___________ Ieško Darbo___________

PAIEŠKAU DARBO tavernoje 
arba cleaning, tailoring įstaigoje. 
Abu darbu pilnai patyręs ir galiu 
išduoti paliudijimus. Alex Kovales- 
ky, 1207 W. 47th St. šaukti 8:3Q A. 
M. Yards 5753.

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai—šunys—Paukščiai etc.
PARSIDUODA maži German 

Shepard Police šunukai po $1.00 
Taipgi kalike. Atsišaukite vakarais. 
Mrs. Purmalis, 6240 Blaękstone 
Avė., Apt. 2.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemč Pardavimui

Del svarbios priežasties esam pri
versti parduoti namą pigiai. 4-5 
kambariai ir garažas 20 per 20 
plątus lotas. Naujai numalevota ir 
aptverta. Pusė bloko Archer Avė. 
gatvekaris. Įmokėti $450.00. Savi
ninkas 2-ros lubos—6145 W. 54 St.

PAIEŠKAU darbo dirbti farmoj 
Chicagos apylinkėj, John Gramai, 
4430 S. Mozart St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkiiiį Reikia <

REIKALINGA moteris apžiūrėti 
namus. Nuolatinis, darbas. 2 dienos 
į savaitę liuosos. Geri namai .Atsi- 
šaukit po 5 vai. vak. 513 North 2nd 
Avė,, Maywood, III.

REIKALINGA moteris dirbti į 
taverną prie lunčiaus. Ant vietos 
gyvenimas. 959 W. 71st St.

. ; ... REIKALINGA skrybėlių trime-
Čikagos lietuviai jau rių patyrusių. J. C. Gosling, 710 
klausosi įdomių New w- Jacks°n Blvd.

Visi 
seniai 
City Furniture Mari, gerų bal -l AT a • , • .

J . ■> b -t REIKALINGA jauna moteris ben-
dų krautuvės, radio progra- drai namų ruošai mažoj šeimoj. 
mu Darbas nuolatinis, geri namai, sa-

. x. . ,. . , vas kambarys.Ateinančio antradienio vaka-______________________ ____
rą, rugpiučio 1 d,, šis progra- PATYRUSI mergina kūdikiui 
mas bus transliuojamas iš Sy- prižiūrėti, geri namai, geras mo- 

„ ' .crrn o, a i a kestis, būti. Bittersweet 5428.rena Cafe, 4270 S. Archer Avė.
Išgarsite radro programą, pa- REIKALINGA mergina namų 
matysite ir susipažinsite SU vi- ruošai ir tavernai. 4548 So. Went- 

.. v • v-.- . o ii- worth Avė.sais radio žvaigždėmis. Sanklių Į
Luis- ir Ignacelis, tie šaunus HELP WANTED—MALĘ 
juokdariai, prajuokins Tam-  
stas. Visi N. C. F. M. gerų REIKALINGAS apysenis vyras už 
baldų krautuvės radio artistų P°rterl i taverną. 6500 S. State St. 
štabas linksmins publiką juo- REIkaLINGAS salesman, kuris 
kais, puikia muzika, lietuviško- norėtų pardavinėti kalėdines atvi- 
mis dainomis ir rimta drama, kyįf. (Christmas cards). Galima 

dirbti ir vakarais. Mokama geras 
nrnornmną tasis +rįq komisas. Progress Embossing Co., Visas piogramas tęsis uis|3326 s Halsted st. Yards 0123.

valandas. Nepraleiskite šią re
tą progą! Dalyvaus įžymieji 
svečiai — musų laikraščių re
daktoriai, žadėjo atvykti teisė-I PAIEŠKAU pusininko į Road 

T rn r, : v . House bizni. Yra maža farma.jas J. T. Zuris su žmona, ir HILL TOP INN
žymusis Amerikos sportininkas 85 St and Roberts Rd., Justice 
— lietuvis, Juozas Platak. . ....< in; . PAIEŠKO partnerio prisidėt! $2,

Įsidėmėkite, rugpiučio 1 d„ Turiu, Parinkęs viet4 Floridoj 
, * * rr oa i • • z.- orandžių daržas ir resortas verteslygiai 7:30; vąl, vakare visi Gi- $15>a\J0. Esu pavienis. S. Jonaitis, 
kagos lietuviai skubės į Ncw|1448 So. Kedzie Avė.
City Furniture Mart krautuvės 
radio prog^-aipąi, Kur ? Syrenh 
Cafe salėje-r-4270 So. Archer. v . . . . .. -tr- • x i ‘ i i j rr Apleidžiu janitonaus darbą, alga Avė. Visi ten bus, buk ir Tam- $230 į mėnesį. Išvažiuoju į Floridą, 
sta. Po viso programo galėsi- Sępt. 10. Galiu paiimti porą ke- 
, .y . .. • , 1. leivių. S. Jonaitis, 1448 S. Kedziete pasišok(ij pi'io geros radio• AveH
orkestros, Kvieslys.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtalsai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista^ 
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus, ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

REAL ESTATE toR SALE " 
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA nauja 6 kamb. 
muro rezidencija su visais moder
niškais įrengimais—2 karų garažas 
—Greitam pardavimui tiktai$6700— 
Kreipkitės George Borkertas, 3624 
W. 65 PI.

2 augštų mūrinis namas, 5-6 
ęambanų. Renda $60—IŠ priežasties 
ligos turi būt greitai parduotas į sa
vaitę laiko. Mortgičiai atnaujinti. 
Nereikia daug įmokėti. Su mažais 
pinigais galima pirkti namą. 3029 
ilston Avė. Tel. Juniper 2046.

PARDAVIMUI 2 flatų namas po 
4 kambarius, nebrangiai. 4058 S. 
Campbell Avė.

PARTNERS WANTED

miscellaneous 
Įvairus

Rousc

• Miesto valdyba atleido iš 
tarnybos devynis janit'orįus — 
šešis vyrus ir tris moteriškes. 
Tarnyboj pasilieka 65.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
n d pačios Naujienos 

nmidintros.
...........................■■■. .................. ■■■'< 
Chicagoj Didžiausias Auto

mobilių Išpardavimas
Virš 200 atimtų karų iš kiek

vienos gamybos ir modelio tokio
mis kainomis, kokių negalima 
rasti kitur.

B U I C K S, OLDSMOBILES, 
PONTIACS. LASALLES, CHEV- 
ROLETS, FORDS, PLYMOUTHS, 
NASHES, CHRYSLERS, DOD- 
GES, HUDSONS, STUDEBA- 
KERS, 1938, 1937, 1936 už taip 
pigiai kaip $265. Taip, tiktai $265 
nė kiek ne daugiau.

KIEKVIENAS KARAS PA
TIKRINTAS IR UŽTIKRIN
TAS, KAD TARNAUS ILGUS 
METUS BE KLIŪČIŲ.

NESVARBU KUR GYVENTU
MĖTE, MES LABAI PATARIA
ME NAUDOTIS ŠIOS NEPA
PRASTOS PROGOS NAUDA. 
SUTAUPYSITE DAUG ŠIMTŲ 
DOLERIŲ.

Turime virš 100 ir senesnių 
modelių iš kiekvienos 1935 metų 
1934 ir 1933 gamybos taip pigiai 
kaip $65. Užtikrinti, kad gerai 
tarnaus.

Priimsime jūsų seną karą kaip 
rankpinigius, o likusią galite iš
simokėti mažais mėnesiniais įna
šais per dvejus metus, 
Atdara kasdien iki 10 v. v. 

visą dieną sekmadienį.
LOCAL AUTO 
FINANCE CO.

1414 W. 63rd ST.

ir

ŠTAI PIRKINYS
Mūrinis 2 aukštų namas garu Šil

domas, krautuvė, 22 kambariai iš- 
fornišuoti ir išnuomuoti, 3 karų ga- 
ražius. Su viskom sykiu—$4,500.

HOUGH
Prie Stock Yardų nuo 1899 

4172 S. Halsted St.
Tel. Yards 0808

PARDAVIMUI 7 kambarių ka- 
tedž, 2 lotai, kietmedžio grindys, 
furnaso šiluma—4 karų garažas.

2508 W. Pershing Rd.

PARSIDUODA namas ir taver
na biznis, 2 štorai, 3 kambariai apa
čioj ir 6 viršuj, 8, lotą; žemės. Ran
dasi Route 66. šaukite iš ryto Re- 
public 7640.

PIRK ŠITĄ namą—dvi fletis me
dinis po 6 kambarius. Viena fleta 
išmokės jums namą o antra fleta 
;ums bus dykai pragyvenimas. Pir
ma flata apšildoma. Garažius. Pato
gi transportacija ir geroj padėty na
mas. Tik tereikia įnešti $500. Pilna 
kaina $3000.

Gasoline stotis—6 pumpos, 2
grease pits, su žeme ir bildingu ir 
viskas tik $8500. Dabar išrenduotas. 
Rendos neša 14% ant investmento, 
arba mainysiu ant privatiško namo. 
CHAS. URNICH (Kazys Urnikas 

2500 W. 63 St, 
Teisingas patarnavimas

PIKNIKAMS DARŽAS
10 akrų gražaus miško, didelių 

medžių pavėsis apie 5 minutes nuo 
Šv. Kazimiero kapinių ir telefonas. 
Randasi prie State vieškelio. Tinka 
tavernams ir šokių salėms. Maži 
mokesčiai—pigus laisnis. Vienas iš 
geriausių esamų piknikams daržų. 
Savininkas parduos visą arba dalt 
lengvais terminais atsakančiam as
meniui. Kreiptis į ofisą P. V. kam
pe S. Harlem Avė. 123 gt.

GREITAM PARDAVIMUI biznia. 
vas kampinis namas. Kambariai gy 
venimui. Gera proga padaryti gy 
venimą. . Apleidžiu Chicago. 250: 
W. 39 St.

Šeimyninė nesantaika1 verčia sku
biai parduoti 4 pragyvenimų muro 
namą, arti Marąuette Parko. Na
mas 8 metų senumo ir kainavo 
pabudavoti $22,000. Rendų neša į 
mėnesį $150.00. Dabartinė kaina 
$13,000. Mortgičius iš HOLC $6700 
mokamas 
išmokėsi, 
bargeną 
teisingas 
tas. Kreipkitės į savininką, Anton 
Siratavich, 7207 So. Francisco Avė., 
tel. Prospect 3140.

kas mėnesį po $71.00 iki 
Kviečiu apžiūrėti šį gerą 
ir duoti pasiūlymą, nes 
pasiūlymas nebus atmes-

SKUBĖKITE! SKUBĖKITE!
Ateikite su rankpinigais, nes at

važiavęs iš Kalifornijos savininkas’ - 
6 kambarių cottage, gražioj Mar
ąuette Park kolonijoje, liepė par
duoti į tris dienas už pigią kainą.

J. P. STAMKOWICZ & CO. 
6912 So. WWestern Avė.

ŠTAI TIKRAS BARGENAS
7 kambarių freiminis namas, kan- 

kryto pamatas, furnaso šildymas 
prie vertingo kampo. Lotas 120x125, 
gatvė išgrįsta, nėra asesmentų, 
vaismedžių lotai, arti Addison ir 
Oak Park Ave.,1 blokas nuo mo
kyklos, krautuvių ir susisiekimo. 
Pasiūlo už $4950. Terminai. Del 
smulkesnių informacijų šaukti W. 
R. Lemke, Randolph 3750 ar Ave- 
nue 2194 vakarais.

PARDAVIMUI šiaurės rytų kam
pe prie Wentworth ir 59 gt., 44x 
125. tavernas, 3 krautuvės. Pajamų 
$200 mėnesy. $200 pinigais. Mažas 
tuščias lotas kaipo įmokėjimas.

Budriko Radio
Programas

Septintadienį vakare 9 valan
dą, Chicagos laiku bus gražus 
Budriko radio programas lietu-, 
viškų dainų ir muzikos iš sto
ties WCFL., 970 kil. Programe 
dalyvaus didžiulė simfonijos 
orkestrą ir geri dainininkai, 
Bus gera muzika ir gražios 
lietuvių dairios, dainuojamos 
solo, duetais ir choru. Be to, 
bus naudingi pranešimai. Nepa
mirškite atsisukti savo radijas, 
bus ko pasiklausyti.

— Pranešėjas.

Dainuos Lietuvių
Kanklių Mišrus Choras

Primintina radio klausyto
jams, kad rytoj, sekmadienį, 
litų valandų prieš piet, iš Sto
ties W.G.E.Š. Progress Ben
drove duos nepaprastai gražų 
ir įdomų programų. Pasižymė
jęs Kanklių JYĮišrus Choras, pp 
vadovybe gabaus .muziko J. 
Kenstavičiaus, padainuos daug 
rinktinų kompozicijų ir liau
dies dainelių. Kalbės Adv. K. 
Gugis, gros graži muzika. Prie 
to bus naudinga klausytojams 
išgirsti apie Frogress Krautu
vės remontaVitno — pagražini
mo didelį išpardavimų, kame 
yra progos pirkti puikiausias 
namų reikmenis stebėtinai su- 
mažintom kainom. Nepamirški
te pasiklausyti ir priminti sa
vo kaimynams.

Rep. J. J.

Naujienų Jubiliejinis
.PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. a ir- 135th Street

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS vaikinui. 
3438 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI 8 kambarių medi
nis namas gražiai įrengtas. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vie
tos. Kreipkitis prie savininko 843 
W. 34 St., Chicago.

5 kambarių bungalow, karštu 
vandeniu šildomas, pečius, šaldy
tuvas, kaina $4900, 2 karų garažas.

• 5717 S. Fairfield Avė.

RENDAI šviesus kambarys su vi
sais įrengimais. Porai arba vienam, 
pigiai. 827 W. 34 PI. pirmos lubos 
iš užpakalio.

RENDAI kambarys prie mažos 
šeimynos ant trečių lubų, su val
giu arba be valgio. 3435 So. Wal- 
lace St.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

REIKALINGAS kambarys vienam 
vaikinui pas laisvus žmones Brigh- 
ton Parko kolonijoj. Pageidautina 
netoli nuo Archer arba Western 
gatvių. Kas turite, praneškit į Nau
jienas A. J. P.

INVESTORIŲ DĖMESIUI 
Cicero Belmont aistriktas

Cicero—4 krautuvės ir loft. Pui
kus investmentas. Tiktai $2,500 reL 
kalaujama, veik greitai.

19 apartmentų, garu šildymas, 
elektrikinis šaldytuvas. Puikus kam
pinis namas. Rendos $7,980 metams. 
Tiktai $25,000. Reikalaujama $5,000.

8 apartmentai, puikus kampinis, 
arti Irving Park Blvd. 2x5, 6x4. 
Puikios pajamos. Tiktai $17,000. Ga
lima mainyti į mažesnį.

LOUIS MORRIS & CO.
3943 Irving Park Blvd.

Reikia Real Estate seilsmonų, tik
tai patyrusių- Drawing sąskaita, 
4752 Fųllerton.

FARMS FORSALE 
Ūkiai Pardavimui

OGLE KAUNTĖJ 88 akrų farma, 
geri budinkai, $75 už akrą. 1026 
Haskell Avė., Rockford, III.

160 akrų Red River Valley Min- 
nesotoj, 7 mylios nuo Warren Mar- 
shal kauntės, geras namas, barne, 
sėklinyčią, šulinys, puiki kviečių 
žemė. Kaina $7,000. Ims $3,500 pi
nigais, likusia be skolos prekyba.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—-Bendrai

RENDAI DU kambariai beismen- 
tę. Su šiluma. Šviesus ir gražus 
Nebrangiai. Atsišaukite 7006 So 
Rockwell.

DIDELI šviesi krautuvė, šeši 
kambariai, užpakaly, nebrangi kai
na. 3138 So. Wallace. šaukti Victo- 
ry 7158.

$6,000 nupirks 29 apartmentus, 2 
krautuves, kampinį namą. Rendos 
$14,000 metams. Puikus investmen-i 
tas—$38,000. Veik greitai.

Kitas geras pirkinys—$3,000 nu
pirks kampinius 12 apartmentų, ga
ru šildomi. Refrigeratorius. Rendos 
$5,400 metams. Tiktai $18,000.

3836 N. Monticello yra puikus 2 
apartmentai. Bargenai greitam par
davimui.

Turi mažų morgičių parduoti. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 Fųllerton Avė.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

PASKOLAI PINIGAI. Privatus 
asmuo turi pinigų investuoti į pir
mą morgičių $500 ir aukščiau, — 
pagal vertę namo. 5 nuošimtis. 
Kreipkitės Metropolitan* Stata Jiank, 
2201 Cermak Road, Chicago, III.

VAŽIOJANTIEMS LIETUVON 
AT YDAI!

Kauno banke Lietuvoje turiu de- 
posituotų 10,000 Amerikoniškų do
lerių. Kas važiuojate Lietuvon apsi
gyventi arba ką pirkti pavesčiau 
tos pinigus už daug pigesnę kainą 
kaip markete verti. Atsišaukite 
Naujienos Box 1022, 1739 So. Hal
sted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TIKRAS BARGENAS greitam 
pardavimui. Grosernė ir delikate
sai su namu. Savininkas išvažiuoja 
iš miesto. Kaina ant vietos. Savi
ninkas 1307 S. 48th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI Marųuette Parke 
mūrinis bungalow, arba mainysiu 
2 flatų po 4 kambarius. 6436 So. 
California Avė. Tūkstantinės pirkėjų armijos 

ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t.

PARSIDUODA Bučernė pigiai. 
Biznis išdirbtas per 20 metų.
150 E. Kensington Avė., Pullman 
1411.

BARGENAS — PASISKUBINKITE 
5 kambarių namas, lotas—50x135. 

Puikus daržas ir graži vieta Mor
gan Parke arti 111 St. Carline— 
Galima ir laikyti vištų ir karvę. 
Kaina cash tiktai $2/700.

11011 S. Washtenaw arti 110 St.

PARDAVIMUI arba mainui mo
derniškai įrengtas mūrinis Puotka- 
lių malūnas, Skuodo valsčiuj, Kre
tingos apskrityj. Mainysiu į namą 
arba į taverno biznį su namu bile 
kurioj Amerikos dalyje, arba par
duosiu už cash. Vertas $18,000. K. 
Žilinskas, 1560 E. 63 St., Chicago, 
III. Tel. Plaza 0892.

PARDAVIMUI grosernės, delika
tesų geras biznis. Nebrangi renda, 
5 gyvenimui kambariai. 3255 So. 
Halsted St.

BARGENAS — BRIGHTON PK.
Pardavimui du mediniai namai: 

vienas 5 ir 6 kambarių; antras 6 
kambarių—apšildomas, garažius mū
rinis, lotas 50x125 pėdų.

MARTIN
4031 S. Maplewood Avė.

Savininką galima matyti iki 6 
vai. vakare.

PARSIDUODA grosernė su ar be 
namu. Geras biznis. Nėra kitos ar
ti. Taipgi pardavimui 2 lotai South 
Sidėj. 3847 W. 66 St.

„ , .. I i RMį

PARDAVIMUI naujas 4 kamba
rių namas vandens šiluma. Beismen- 
tas ir dideli viškai. Dviejų karų 
garažius. Labai pigiai—įmokėti tik 
$450.00. Savininkas 7102 Archer 
Avė., Chicago. Tel. Portsmouth 9402.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kosturuert bet garslnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “CIass
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTĘD STREET 
Chicago, III.
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CIO. PRADEDA ORGANIZUOTI BETHLE
HEM STEEL DARBININKUS

Paduos Skunda Federalei Darbo Tarybai
CIO plieno darbininkų unija,'gal kiek kietesnį riešutą “per-

Steel Workers Organizing kąsti.”
Committee, 
kampaniją 
darbininkų

vakar pradėjo 
suorganizavimui

Bethlehem Steel
liejyklose. Bethlehem Steel 
yra stambiausia iš taip vadi
namų “nepriklausomų”, “ma
žojo plieno” korporacijų.

Unijos vadovybė nutarė lie
jyklas suorganizuoti keturių 
dienų konferencijoje, kuri j- 
vyko Chicagoj, ir užsibaigė 
vakar. Dalyvavo unijos centro 
ir rajoniniai viršininkai. SW 
OC prezidentu yra garsus uni- 
jistas. Philip Murray, kuris 
skaitomas John L. Lewis*o “de
šiniąja ranka”.

Pradėdama organizacinę kam
paniją, unija taipgi paduos 
skundą prieš Bethlehem Steel 
korporaciją federalei darbo 
tarybai už varžymą darbinin
ku teisių priklausyti unijai ir 
diskriminaciją. (
Skerdyklų Streiko Reikalai’

Skerdyklų ginče ir Armour. 
ir CIO unij,a turi užėmusios 
gana griežtas pozicijas. Ar
mour atkartotinai aiškina, kad 
sutarties su CIO nesirašys ir 
aktyviai kovoja su unija dis
kriminuodama prieš jos na
rius. O CIO taippat griežtai 
tvirtina, kad jeigu sutartį ne
gaus taikiu budu, tad strei
kuos, ir streiku apims ne vien 
Chicagą, bet apie 14 dirbtuvių 
kitur, svarbiausia, Oinahoj, 
Nebraskoj.

Arbitratorius Connor pir
miausia atlaikė konferenciją 
su unijos viršininkais, Vau A. 
Bittner ir Don Ilarris, taipgi 
su Chicagos miesto tarybos 
darbo komisijos nariais, o vė-
liau tarėsi su Armour viršinin
kais. Darba komisijos nariai džiurėse tarnaudavo tiktai vy- 
kartą jau bandė, bet nepasek- rai, bet naujas valstijos įstaty- 
mingai, Armour ir uniją su- mas leidžia ir moterims tar- 
taikinti. nauti.

Žuvo Automobilių 
Nelaimėse:

Lavvrence Laudler, 31 metų 
amžiaus, nuo 8713 Blackston 
avenue;

Sylvester J. Spencer, 6423 So. 
Whipple street;

Orrin Milner Sidener, 16 m. 
r., chicagietis, atostogaujantis 
Big Lake, Mieli.;

Sunkiai Sužeisti:
Martin Dahlberg, 41, 1026 

Angle avė., Northbrook (gar
sus kompozitorius);

Donald Dahlberg, 11 m. a., 
jo sūnūs;

Michael Allessi, 26, nuo 1342 
Cleveland avenue, policistas, ir

Tony Salamone, 827 N. Ked- 
vale avenue.

0 Chicagietei Rose Carek, nuo 
1813 S. Harding avenue tenka 
ypatinga garbė. Ji yra pirmoji 

■ moteriškė pakviesta į prisaikin- 
Į tųjų teismą — džiurę. Ikišiol

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

CHICAGO — Dorothy Co- 
miskey, duktė mirusio J. 
Louis Comiskcy, kurios nuo
savybėn pereis White Sox 
baseball komanda. Comis
key, miręs kom. sav., buvo 
palaidotas šeštadienį. Jisai 
mirė nuo plaučių uždegimo 
ir širdies ligos.

Po 25 Metų BANDYS CICERO PADARYTI “C. L 0.
‘Atrado Savo Motiną UNIJŲ MIESTU”

25 ki metai atgal, kai Helen 
Stephenson buvo 16 mėnesių 
amžiaus, dingo jos motina. Ją 
užaugino ūkininkai Stephenso- 
nai, kurie gyveno prie Trenton, 
Missouri.

Prieš kiek laiko abu “patė
viai” pasimirė ir mergina pra
dėjo ieškoti motinos, rašinėda- 
ma laiškus, klausinėdama kai
mynų, etc. Kokiu tai budu jai 
pasisekė motiną surasti Ever- 
green Parke, Chicagos priemie- 
styj. Ji yra Mrs. Edvvard C. 
Manthey.

• 14 metų berniukas Marshall 
Jacobs, 1140 Wrightwood avė., 
važinėdamas su dviračiu sun
kiai sužeidė savo 12 metų bro
liuką George. Jam perskėlė gal
vą. Sužeistasis guli Edgewater 
ligoninėj.

B B B
q Atlas Brewing Company 
raportavo Maxxvell nuovadai, 
kad nežinomi piktadariai pa
vogė 2,000 “leibelių” iš rašti
nės, adresu 2107 Blue Island 
avenue.

National Malleable Jau Pasirašė Kontraktą
Pasekmingas C.I.O. Unijos 

Veikimas
Jau pora kartų buvo rašyta 

“Naujienose”, kad ilgai užsitę
susius derybos tarp automobi
lių unijos, priklausančios In
dustrinio Kongreso Organizaci
joj ir Cicero National Malleable 
Co., eina prie pabaigos. Galų 
gale, po ilgų derybų, liepos 13 
d., tapo tarpe unijos ir kompa
nijos pasirašyta kontraktas.

Kontraktas pasirašytas vie
niems metams, nuo 1 birželio, 
1939 iki 1 birželio 1940 metų, 
ir jei metams suėjus į 30 die
nų nei viena pus«ė nepareikš 
skundo ar priešingumo, tai kon
traktas gali tęstis neribotą lai
ką.

Viršmineta dirbtuvė išdirba 
automobilių dalis. Iki šiam lai
kui Ciceros lietuviams buvo ži
noma, kaipo sunkaus darbo ir 
žemo mokesčio vieta, ir lietu
vių buvo vadinama “murmulie- 
juin”. Prasidėjus plačiam auto

mobilių industrijos organizavi
mui j C.I.O. uniją, ir Ši dirbtu
vė papuolė į organizuojamųjų 
eiles. Tarpe unijos veikėjų bu
vo ir vienas kitas lietuvis. Iš 
daugiausia pasidarbavusių yra 
Povilas Kvedera. P. Kvedera už 
darbuotę unijos suorganizavi
mui buvo paleistas iš darbo, ir 
daugelis manė, kad jam niekuo
met neteks jau toj dirbtuvėj 
dirbti. Bet kaip pasirodo, tai 
automobilių unijos turi spėką 
didesnę už kompanijos, nes, pa
sirašant kontraktą, kompanija 
buvo priversta ne tik priimti 
atgal j darbą paleistus už uni
jos organizavimą darbininkus, 
bet ir pripažinti visas jų, kaipo 
senų darbininkų, teises.
šiandien, Liepos 29 d. šaukia 

Susirinkimą
Kad kontraktas ir pasirašy

tas, bet dar toli ne visi toj dirb
tuvėj dirbanti darbininkai pri
klauso į uniją. Unijos organi
zatoriai, kurių priešaky yra so-

A t rodo, kad federalė val
džia yra pasiryžusi neprileisti 
prie streiko Armour bendro
vės dirbtuvėse Chicagos sker- 
dvklose ir kitose dirbtuvėse už 
Chicagos.

Pirmiausia, federalės val
džios darbo santykių taryba 
įsakė atlaikyti darbininkų bal
savimus Armour dirbtuvėj, 
patikrinimui CIO unijos tvir
tinimo, kad ji turi didžiumą 
darbininku. O vakar federalio 
darbo departmento arbitrato
rius pradėjo konferencijas ir 
su unija ir su Armour virši
ninkais. Arbitratorium yra 
John L. Connor, kuris pasek
mingai likvidavo angliakasių 
streiką Kentucky valstijoj, ir 
iš ten tuojau atvyko Chicagon
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Prie Darbo Grįžta 
Western Electric 
Darbininkai

Visi Gavo Apmokamas 
Atostogas

CICERO. — Atostogos — tai 
smagus dyklaikis, bet su 31 die
na šio mėnesio jau grįžta prie 
savo užsiėmimo Western Elec
tric Co., darbininkai. Iš jų kai 
kurie turėjo 3 savaites, kiti 2 
savaites su pilnu apmokėjimu. 
Didelis džiaugsmas dirbantiems; 
juk seniau to nebuvo. Paprasti 
darbininkai apie atostogas nė 
svajoti negalėjo.

Irgi Atostogininkai
Šiandien atostogas visi pripa

žįsta ir jomis naudojasi. Pav., 
musų biznierius Frank Danaus
kas tai tikrai atostogomis nau
dojasi, nuo pat kapų puošimo 
dienos. Kaip pradėjo, tai na
muose tik svetis. Jo biznis, na
mai pilnai aprūpinti, turi at
sakantį menadžerį, Frank Bar- 
čuką. O jam gelbsti Frank Tva- 
ronas, ir pas juos viskas tvar
koj. Už tat pp. Danauskai yra 
ramus. Važinėja po platųjį pa
saulį, jau antra savaitė kaip 
lanko New York pasaulinę pa
rodą. Kur iš ten atsidurs — lai 
dar niekas nežino. Kaip ten ne
būtų, turės kada nors apsisto
ti, nes neužilgo prasidės grybų 
sezonas, o p. Danauskui grybų 
surasti tai kaip šiaudai.

Kovos su “neprietelium”
A. Linge “retired” biznierius 

yra pasirengęs kovoti su savo 
neprietelium, šienlige. Sako 
Wisconsine geriausia viela, bet 
klausimas ar jo bosas Bronisė 
išsiųs jį tenai. Apsimokėtų tai 
padaryti, nes p. B. Lingienė tu
ri naują partnerį, H. Rudinskie- 
nę, ir joms gana gerai sekasi. 
Visi laukiam jo naujo biznio 
grand openingo. —D.
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cialislas Lasar, su kuriuom man
teko susipažinti, dabar deda vi
sas pastangas, sutraukti į uni
ją visus los dirbtuvės darbinin
kus.

, Drg. Lasar man pasakė: “Su
organizavimas šios kompanijos 
darbininkų į C.I.O. buvo vienas 
iš sunkiausių darbų ir mes lai
mėjom. Dabar užbaigę su šia 
dirbtuve, imsimės už kilų dirb
tuvių ir Cicero turi patapti C. 
I.O. unijos miestu. Reikia tik 
palinkėti, kad jam kuo geriau
sia pasisektų.

Šiandien susirinkimas įvyks
ta unijos svetainėj, 5108 NV. 14 
St. Cicero, į kurį yra kviečiami 
visi, kad ir ne minimos dirbtu
vės darbininkai.
Rugpiučio 13 d. rengia pikniką

“National Malleable” unijos 
nariai prašė pranešti, kad rug
piučio (august) 13 d., jie ren
gia savo išvažiavimą, kuris į- 
vyks Cermak darže, prie Har- 
lem ir Ogden Avė. J. L. A.

VAKAR
CHICAGOJ

• Vaistinėn ties 6 E. Monroe 
street, atėjo John Zagar, 40 
metų amžiaus salesmonas. At
sisėdo prie “fontanos”, šalę 
dviejų moteriškių. Pastebėjęs, 
kad abi ruko, Zagar nusiraukė 
ir atsisėdo kitam “fontanos” 
gale. Bet ir ten atsirado dvi 
moterys, ir jos pradėjo rūkyti. 
“Aš negaliu pakęsti durnų”, su
šuko Zagar ir moteriškėms iš
mušė cigaretus iš rankų. Jisai 
buvo uždarytas kalėjime už be
tvarkės kėlimą.

B B B
• Policija areštavo chicagietį 
Peter Bleskan, nuo 4851 So. 
Damen avenue. Birželio 22 d., 
mirė jo žmona Mary, 37 melų 
moteriškė. Daktarai surado, 
kad velionė buvo mirtinai su
mušta.

B B B
• Miesto taryboj keli aldermo- 
nai pradėjo kovą už atnaujini
mą susisiekimo autobusais 87th 
gatvės linijoje, tarp Damen 
avenue ir Western. Bušai ten 
kursavo 1935 metais.

B B B
• Marshall Field and Com
pany skelbia, kad per pirmą 
pusmetį padarė $1,035,235 pel
no. Apyvarta per tą laiką sie
kė $37,668,774. šįmet bendro
vė pelno padarė trigubai dau
giau, negu pernai.

B B B
• Madų žinovai skelbia, kad
madon grįžta korsetai. Sher- 
man viešbutyj dabar vyksta 
naujausių korsetų stilių paro- 
da- . —12 J




